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Vec 

Predloženie odvolania voči rozhodnutiu č. OU-TT-OSZP3-2019/014256/ŠVS/BB zo dňa 

05.08.2019 a upovedomenie účastníka konania o predložení odvolania verejnou vyhláškou 

 

 

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, štátna vodná správa, Kollárova 8, 917 02 Trnava 

(ďalej len „OÚ TT – ŠVS“) ako príslušný orgán podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona                  

č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy 

podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a 

ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

,,stavebný zákon“), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,správny poriadok“) rozhodnutím verejnou 

vyhláškou č. OU-TT-OSZP3-2019/014256/ŠVS/BB zo dňa 05.08.2019 v prvej časti rozhodnutia 

povolil v zmysle § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do 

podzemných vôd a v druhej časti rozhodnutia povolil v zmysle § 26 a § 52 vodného zákona a 

podľa § 66 stavebného zákona uskutočnenie vodných stavieb: „SO 03 Verejný vodovod,        

SO 04.1 Verejná splašková kanalizácia, SO 04.2 Dažďová kanalizácia“ na pozemkoch 

register „C“ parc. č. 505, 10406/3, 10406/9, 10406/80, 10406/81, 10406/97, 10406/98, 

10406/118, 10406/136, 10406/158, 10406/159, 10406/209, 10406/224, 10406/225, 10406/226, 

10415 v k. ú. Pác (Obec Cífer) v rámci hlavnej stavby: „IBV a HVB Pác – novostavba“ pre 

navrhovateľa: STONE CULTURE, spol. s r. o., Čerešňová 2, 900 25 Chorvátsky Grob,   

IČO: 36 656 097 v zastúpení: Marek Hrušovský, Rošlímska 3, 919 27 Brestovany. 
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Dňa 12.08.2019 bolo na OÚ TT - ŠVS doručené zo strany účastníka konania,               

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava, office: 

Námestie SNP 13/B, 841 01 Bratislava, voči uvedenému rozhodnutiu odvolanie v zákonnej 

lehote prostredníctvom elektronickej podateľne.  

 

Dňa 12.08.2019 bolo začaté odvolacie konanie. OÚ TT - ŠVS listom č. OU-TT-OSZP3-

2019/014256/ŠVS/BB zo dňa 13.08.2019 v zmysle § 56 správneho poriadku v nadväznosti na     

§ 26 správneho poriadku upovedomil ostatných účastníkov konania verejnou vyhláškou o obsahu 

podaného odvolania a zároveň ostatných účastníkov konania vyzval, aby sa k priloženému 

odvolaniu vyjadrili v lehote do 5 dní odo dňa doručenia upovedomenia. K predmetnému 

odvolaniu nebolo v stanovenej lehote podané žiadne vyjadrenie od ostatných účastníkov 

konania. 

 

V súlade s § 57 ods. 2 správneho poriadku Vám spisový materiál č. OU-TT-OSZP3-

2019/014256/ŠVS/BB postupujeme ako príslušnému orgánu na vybavenie, o čom súčasne 

upovedomujeme účastníkov konania. 

 

Upovedomenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 26 správneho 

poriadku. Upovedomenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na internetovej stránke 

ministerstva, úradnej tabuli obce Cífer a úradnej tabuli OÚ TT – ŠVS. Za deň doručenia sa 

pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia. 

Po uplynutí doby určenej na vyvesenie bude verejná vyhláška vrátená na OÚ TT – ŠVS  

s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia. 

 

 

 

 

 

  Ing. Rudolf Kormúth 

          vedúci odboru 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      .................................................                 ............................................ 

  vyvesené dňa                                           zvesené dňa 

 

 

 

 

 

Príloha: Spisový materiál č. OU-TT-OSZP3-2019/014256/ŠVS/BB 
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Na vedomie: 

1. STONE CULTURE, spol. s r. o., Čerešňová 2, 900 25 Chorvátsky Grob v zastúpení: 

Marek Hrušovský, Rošlímska 3, 919 27 Brestovany 

2. ASRA, spol. s r. o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji 

3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 

4. Ing. Miroslav Lazorík, Jesenského 2735/184, 069 01 Snina 

5. Ing. Milan Hudák, Vihorlatská 1417/5, 069 01 Snina 

6. TOPLAY s. r. o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava 

7. Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer 

8. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava – Petržalka 

9. Projektant: Ing. Patrik Voltman, Pribinova 4, 920 01 Hlohovec 

10. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany prírody a krajiny, 

Kollárova 8, 917 02 

11. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa manažmentu environmentálnych 

rizík, Kollárova 8, 917 02 

12. Roľnícke Družstvo v Cíferi, Trnavská 525, 919 43 Cífer 

13. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava 

14. MICHLOVSKÝ, spol. s r. o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 

15. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 07 Trnava 

16. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

17. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

18. Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 

19. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

20. Verejnou vyhláškou – ostatným účastníkom konania 

21. OÚ TT-ŠVS – ku spisu 


