
OKRESNÝ ÚRAD DUNAJSKÁ STREDA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01  Dunajská Streda____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-DS-OSZP-2022/002827-009

Dunajská Streda
29. 03. 2022

Rozhodnutie
.

Popis konania / Účastníci konania
1. Obec Horná Potôň č.1, 930 36 Horná Potôň
2. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 35, 917 154 Bratislava

Výrok
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej vodnej správy príslušný
podľa ust. zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, podľa ust. § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, ako špeciálny stavebný
úrad podľa ust. § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, v zmysle § 82 zákona 50/1976 Zb. a ust. § 26 ods. 3 vodného zákona, v súlade ust. zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, po uskutočnenom kolaudačnom
konaní
v y d á v a

p o v o l e n i e

pre žiadateľa: Obec Horná Potôň, 930 36 Horná Potôň č.1, IČO 00 305 413 na užívanie vodnej stavby „Kanalizácia
obce Horná Potôň – 2. etapa“ na pozemkoch p.č. 178/3, 219/4, 219/5, 20/1, 20/48, 20/49, 20/50, 20/59, 20/62,
50/9, 160/10, 163/1, reg. „C“ v katastrálnom území Horná Potôň, p.č. 115, 95/1, 113/22, 104/2, 221/1 reg. „C“ v
katastrálnom území Benková Potôň obce Horná Potôň.

Povolenie sa vzťahuje na užívanie vodnej stavby:

• Kanalizácia
stoka „C“ PVC DN 300 mm dĺžka 80,0 m
stoka „CA“ PVC DN 300 mm dĺžka 128,0 m
stoka „CA-1“ PVC DN 250 mm dĺžka 90,0 m
stoka „CB“ PVC DN 300 mm dĺžka 160,0 m
stoka „CB-1“ PVC DN 300 mm dĺžka 107,0 m
stoka „DA“ PVC DN 300 mm dĺžka 471,0 m
stoka „DB“ PVC DN 300 mm dĺžka 145,0 m
stoka „DC“ PVC DN 300 mm dĺžka 318,0 m
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- kanalizačné šachty betónové DN 1000 mm 30 ks
výtlak V4 HDPE PE 100 DN 90 mm dĺžka 106,7 m
výtlak V5 HDPE PE 100 DN 90 mm dĺžka 84,03 m

- kanalizačná prečerpávacia stanica KPČS4 s kalovými čerpadlami KONTROLL typu KD-40.16.4HI a KONTROLL
typu AKC 20.434
- kanalizačná prečerpávacia stanica KPČS5 s kalovými čerpadlami KONTROLL typu KD-40.16.4HI a KONTROLL
typu AKC-20.434
- 1 kV prípojky pre KPČS4 a KPČS5

Platnosť povolenia, povinnosti investora :
1. Povolenie na užívanie vodnej stavby nie je časovo obmedzené.
2. Tunajší úrad môže vydané povolenie zmeniť alebo zrušiť v novom konaní z vlastného podnetu, alebo na návrh,
za podmienok uvedených v ust. § 26 zák. NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
3. Do verejnej kanalizácie možno vypúšťať alebo odvádzať iba odpadové vody s mierou znečistenia a množstvom
zodpovedajúce prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie.
4. Na účely uskutočnenia údržby a opráv na vodnej stavbe sú vlastníci pozemkov susediacich s vodnou stavbou
povinní umožniť vlastníkovi vodnej stavby vstup na tieto pozemky. Vlastník vodnej stavby je povinný dbať, aby čo
najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť;
po skončení je povinný uviesť susedný pozemok do pôvodného stavu, a ak to nie je možné, poskytnúť náhradu.
5. Vodná stavba je vo vlastníctve stavebníka, prevádzkovateľom bude Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Odštepný závod Dunajská Streda, Kračanská 1233, 929 01 Dunajská Streda.
6. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie zastupuje vlastníka v povinnostiach podľa § 16 ods. 4 zák.č.442/2002 Z.z. o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zák.č. 276/2001 Z.z. o regulácii sieťových
odvetviach.

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby bolo vydané Obvodným úradom životného prostredia Dunajská Streda,
odborom štátnej vodnej správy a ochrany prírody č. A21009/00672-003-Rac zo dňa 15.10.2009, právoplatné dňa
16.11.2009, platnosť predmetného rozhodnutia bola predĺžená rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia
Dunajská Streda, odboru štátnej vodnej správy a ochrany prírody č. A2012/00508-003-Seb zo dňa 06.02.2012,
právoplatné 07.02.2012. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č.
OU-DS-OSZP-2015/002284-002 OLL zo dňa 26.01.2015 určil termín dokončenia stavby do 31.-12.2018. Obec
Horná Potôň listom zo dňa 16.01.2019 požiadala tunajší úrad o predĺženie termínu dokončenia stavby do 31.12.2022
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
Rozhodnutím Okresného úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-DS-
OSZP-2021/003522-008 zo dňa 25.10.2021, právoplatné 25.11.2022 bolo vydané užívacie povolenie na časť
predmetnej vodnej stavby – stoky DC, DC-1, PČS1 a výtlak o dĺžke 2477,85 m.

Zhotoviteľom stavby bola spoločnosť TIM IS, s.r.o., Kulačská 7, 929 01 Dunajská Streda, IČO 36 261 157.

Námietky a pripomienky účastníkov konania neboli vznesené.

Správny poplatok

Obec Horná Potôň, 930 36 Horná Potôň č.1, IČO 00 305 413 je oslobodená od správnych poplatkov v zmysle zákona
NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie
Obec Horná Potôň, 930 36 Horná Potôň č.1, IČO 00 305 413 dňa 01.07.2021 požiadala tunajší orgán štátnej vodnej
správy o vydanie povolenia na užívanie vodnej stavby „Kanalizácia obce Horná Potôň – 2. etapa“ na pozemkoch
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p.č. 178/3, 219/4, 219/5, 20/1, 20/48, 20/49, 20/50, 20/59, 20/62, 50/9, 160/10, 163/1, reg. „C“ v katastrálnom území
Horná Potôň, p.č. 115, 95/1, 113/22, 104/2, 221/1 reg. „C“ v katastrálnom území Benková Potôň obce Horná Potôň.
Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby bolo vydané Obvodným úradom životného prostredia Dunajská Streda,
odborom štátnej vodnej správy a ochrany prírody č. A21009/00672-003-Rac zo dňa 15.10.2009, právoplatné dňa
16.11.2009, platnosť predmetného rozhodnutia bola predĺžená rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia
Dunajská Streda, odboru štátnej vodnej správy a ochrany prírody č. A2012/00508-003-Seb zo dňa 06.02.2012,
právoplatné 07.02.2012. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím
č. OU-DS-OSZP-2015/002284-002 OLL zo dňa 26.01.2015 určil termín dokončenia stavby do 31.-12.2018. Na
žiadosť Obce Horná Potôň tunajší úrad listom č. OU-DS-OSZP-2019/006636-002 zo dňa 17.01.2019 predĺžil termín
dokončenia stavby do 31.12.2022 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
Rozhodnutím Okresného úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-DS-
OSZP-2021/003522-008 zo dňa 25.10.2021, právoplatné 25.11.2022 bolo vydané užívacie povolenie na časť
predmetnej vodnej stavby – stoky DC, DC-1, PČS1 a výtlak o dĺžke 2477,85 m.
Tunajší orgán štátnej vodnej správy dňa 17.08.2021 si telefonicky vyžiadal podklady ku kolaudačnému konaniu.
Časť podkladov bola predložená 18.08.2021.
Tunajší úrad listom č. OU-DS-OSZP-2021/013682-004 Seb zo dňa 17.09.2021 oznámil začatie kolaudačného
konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Oznámenie bolo, známym aj neznámym
právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám alebo k susedným
pozemkom alebo stavbám by mohli byť stavbou priama dotknuté, doručené vyvesením podľa § 73 zákona č.
364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon). Neúčasť na kolaudačnom konaní oznámil Inšpektorát práce Trnava listom
doručeným mailom dňa 13.10.2022.
Miestne šetrenie spojené s ústnym pojednávaním v rámci kolaudačného konania sa uskutočnilo dňa 14.10.2021 za
účasti starostu obce Horná Potôň, zhotoviteľa stavby, zástupcov Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., OZ
Dunajská Streda, SUC TTSK, oblasť Dunajská Streda, zástupcu OUDS, OSZP – orgánu štátnej správy v odpadovom
hospodárstve a orgánu štátnej vodnej správy.
Zhotoviteľom stavby bol TIM IS, s.r.o., Kulačská 7, 929 01 Dunajská Streda, IČO 36 261 157.
Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym šetrením sa konštatovalo, že stavba bola uskutočnená v súlade
s projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní s menšími zmenami dĺžok kanalizačných stôk aj
výtlakov. Časť stoky „DC“ v dĺžke 62,54 m bola vybudovaná v rámci 1.etapy
Investor k ústnemu pojednávaniu predložil kópiu stavebného povolenia a všetkých rozhodnutí o predĺžení termínov
dokončenia stavby, projekt skutočného vyhotovenia PČS4 a PČS5, zápis o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby -
čiastočný, doplnok k prevádzkovému poriadku vodnej stavby, zápis o vykonaní skúšky tesnosti kanalizácie a tlakovej
skúšky výtlakov V4 a V5, súhlas ZsVS a.s OZ Dunajská Streda o prevádzkovaní verejnej kanalizácie, správa o
prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia pre PČ a PČS5, certifikáty zabudovaných
materiálov, objektov, potrubí, poklopov, šácht, dokumentácia prevádzkových súborov PČS4 a PČS5 vypracovaná
PROTELCONT.SK, s.r.o. Veľký Biel, projektová dokumentácia elektroinštalácie - prípojok k PČS4 a PČS5,
stavebný denník.
Dňa 14.10.2022 ZsVS a.s. mailom doručila svoje vyjadrenie a podmienky na vydanie kolaudačného rozhodnutia.
Nakoľko bolo podanie neúplné, tunajší orgán štátnej vodnej správy konanie rozhodnutím č. OU-DS-
OSZP-2022/002827-008 zo dňa 10.01.2022 konanie prerušil a vyzval žiadateľa na jeho doplnenie.
Dňa 14.02.2022 bolo doplnené úplné geodetické zameranie predmetnej vodnej stavby, doplnený zápis o odovzdaní
a prevzatí vodnej stavby a súhlas ZsVS a.s. OZ Dunajská Streda s vydaním kolaudačného rozhodnutia.
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatuje, že užívaním predmetnej vodnej
stavby nebude ohrozený verejný záujem predovšetkým z hľadiska ochrany životného prostredia. Na základe
výsledkov predložených písomných podkladov je stavba bez závad a spôsobilá bezpečného užívania, preto orgán
štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie podľa § 73 ods. 6 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov sa doručuje
verejnou vyhláškou účastníkom konania s výnimkou žiadateľa a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli
Obce Horná Potôň a na úradnej tabuli tunajšieho úradu štátnej vodnej správy a bude uverejnené na webovom sídle
Okresného úradu Dunajská Strede.
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Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať
odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti
o životné prostredie. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a
nadobudnutí právoplatnosti.

Rozhodnutie sa doručí:
Známym aj neznámym právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo
stavbám alebo k susedným pozemkom alebo stavbám by mohli byť stavbou priama dotknuté, vyvesením podľa §
73 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a v súlade s ustanoveniami § 61 stavebného zákona.

Mgr. Erika Cafiková
poverená zastupovaním

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10110

Doručuje sa
Obec Horná Potôň, Hlavná 1, 930 36  Horná Potôň, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15  Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

Na vedomie
Inšpektorát práce Trnava, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava 1
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 1
SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Oblasť Dunajská Streda, Bratislavská 10, 929 01 Dunajská
Streda 1
Obec Horná Potôň, Benkova Potôň 1, Horná Potôň
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Rozhodnutie  sa doručí: 

- Známym aj neznámym právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné 

práva k pozemkom alebo stavbám alebo k susedným pozemkom alebo stavbám by 

mohli byť stavbou priamo dotknuté  - vyvesením podľa § 73 zákona č. 364/2004 Z. z. 

o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov (vodný zákon) : 

 

 

Toto rozhodnutie  musí byt' vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Horná Potôň a 

na úradnej tabuli tunajšieho úradu štátnej vodnej správy a na internetovej stránke Ministerstva 

vnútra SR. Po uplynutí termínu vyvesenia žiadame potvrdené rozhodnutie zaslať na adresu 

Okresného úradu Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie.  

   

 

Potvrdenie  o vyvesení verejnej vyhlášky: 

 

Vyvesené dňa:       Zvesené dňa:  

 

 

Pečiatka a podpis        Pečiatka a podpis: 
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