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R O Z H O D N U T I E 
(verejná vyhláška) 

 

 

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

a vybraných zložiek životného prostredia – štátna vodná správa (ďalej len „OÚ TT - ŠVS“) ako 

príslušný orgán štátnej správy 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 (ďalej len ,,vodný zákon“) 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“), na základe žiadosti City-

Arena a.s., Kapitulská 5, 917 01 Trnava, vydáva 

 

podľa ustanovenia § 26 ods. 1 vodného zákona v súčinnosti s § 68 stavebného zákona povolenie 

na zmenu stavby „Trnava – vodovody a kanalizácie - SO 07 Vybudovanie kanalizácie DN 

400, Športová ul.“, ktorá bola povolená rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia 

Trnava č. 2013/2153/St zo dňa 22.08.2013, pred jej dokončením v nasledovnom rozsahu:  

 

zmena stavebníka – novým stavebníkom predmetnej vodnej stavby je City-Arena a.s., 

Kapitulská 5, 917 01 Trnava, IČO: 46 682 848. 

 

Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia č. 2013/2153/St zo dňa 22.08.2013. 

Ostatné podmienky rozhodnutia č. 2013/2153/St zo dňa 22.08.2013 zostávajú v platnosti. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

 City-Arena a.s., Kapitulská 5, 917 01 Trnava, podala dňa 21.01.2019 na OÚ TT – ŠVS 

žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavebníka vodnej stavby „Trnava – vodovody 

a kanalizácie - SO 07 Vybudovanie kanalizácie DN 400, Športová ul.“.  K žiadosti bola doložená 

zmluva o odovzdaní a prevzatí práv a povinností stavebníka na vodné stavby „Trnava – 

vodovody a kanalizácie“ uzatvorená dňa 06.12.2018 medzi postupcom: Trnavská vodárenská 
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spoločnosť a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany a postupníkom: City-Arena a.s., Kapitulská 5, 

917 01 Trnava. 

  

 Predmetná vodná stavba bola povolená rozhodnutím Obvodného úradu životného 

prostredia Trnava č. 2013/2153/St zo dňa 22.08.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

27.09.2013. 

  

OÚ TT - ŠVS oznámil začatie vodoprávneho konania oznámením verejnou vyhláškou č. 

OU-TT-OSZP3-2019/006499/ŠVS/St zo dňa 20.02.2019 bez miestneho šetrenia a ústneho 

konania, pretože žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie vodnej stavby. Účastníci 

konania a dotknuté orgány si počas stanovenej lehoty neuplatnili námietky voči vydaniu 

povolenia na zmenu uvedenej vodnej stavby pred jej dokončením.  

  

 Orgán štátnej vodnej správy preskúmal predloženú žiadosť o povolenie zmeny stavby a 

zistil, že jej povolením nie sú ohrozené vodohospodárske záujmy ani práva, právom chránené 

záujmy a povinnosti účastníkov konania a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

 

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov, položka č. 60 g) prílohy Sadzobník správnych poplatkov a zákona č. 

465/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií SR 

v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike vo výške 100,0 eur bol zaplatený 

bankovým prevodom dňa 27.03.2019. 

  

 Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného 

zákona. Musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke Mesta Trnava a OÚ 

TT - ŠVS. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia rozhodnutia. Po uplynutí doby 

určenej na vyvesenie bude verejná vyhláška vrátená na OÚ TT - ŠVS s vyznačeným dátumom 

vyvesenia a zvesenia. 

 

 

P o u č e n i e 

 

 Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho 

poriadku podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie 

vydal. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov. 

 

  

 

 

 

 

 

        Ing. Rudolf Kormúth 

                  vedúci odboru 
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Doručí sa 

 

1. City-Arena a.s., Kapitulská 5, 917 01 Trnava 

2. Mesto Trnava  

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

4. Ing. Dušan Zbortek, INPROKON, s.r.o., Šustekova 16, 851 04 Bratislava 

5. ostatní účastníci konania – verejnou vyhláškou 

6. OÚ TT - ŠVS, ku spisu 

 

 

 

 

 

 

 

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

  vyvesené dňa                                           zvesené dňa 

         (pečiatka, podpis)         (pečiatka, podpis) 

 

 

 

 


