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Oznámenie o začatí vodoprávneho konania  

a pozvanie na ústne pojednávanie 
(verejná vyhláška) 

 

 

Navrhovateľ AGROMAČAJ a.s., 900 50 Kráľová pri Senci 455, v zastúpení Mgr. 

Michalom Rácikom, Fraštacká 119/5, 920 01 Hlohovec, podal dňa 29.06.2018 a 21.03.2019 

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

a vybraných zložiek životného prostredia – štátnu vodnú správu (ďalej len „OÚ TT – ŠVS“) 

žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia pre vodnú 

stavbu:  

 

„Prívodné potrubie k pivotovým zavlažovačom“ 

 

a vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. h) vodného zákona 

na zavlažovanie pozemkov uvedenou vodnou stavbou. 

 

Miesto stavby: obec Pavlice, Voderady 

katastrálne územie: Pavlice,  parc. reg. E KN č. 627, 630, 637, 694, 758 

katastrálne územie: Voderady,  parc. reg. C KN č. 1485/58, 1485/59, 1485/61, 1485/63, 

1485/62, 1613/3, 1613/5, 1706/6, 1701, 1706/5, 1706/1, 1820, 1761/69, 1761/95 

 

Popis stavby:  Prívodné potrubie je navrhnuté pre zabezpečenie závlahovej vody pre 

pivotové zavlažovače poľnohospodárskych pozemkov o maximálnej zavlažiteľnej výmere 

498 ha. Napojenie potrubia je riešené prenosným závlahovým potrubím z jestvujúceho 

hydrantu vetvy B09 závlahovej sústavy ZČS Pusté Úľany. Závlahové prívodné potrubie je 

vybudované z potrubia HDPE DN 355 dĺžky 1100 m, DN 315 dĺžky 1863 m a DN 280 dĺžky 

1403 m, v km 2,963 hlavného prívodu sa vybuduje odbočka dĺžky 175 m profilu DN 315.  

 

Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.  

 OÚ TT – ŠVS ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle 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, 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. 
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o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 

podľa ustanovenia § 73 ods. 6 vodného zákona v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného 

zákona oznamuje začatie vodoprávneho konania verejnou vyhláškou a súčasne 

 

nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň: 

06. augusta 2019 (utorok) o 9.00 hod. 

 

so zrazom účastníkov konania na obecnom úrade vo Voderadoch. 

 

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť 

najneskôr pri ústnom konaní, inak nebude na ne prihliadnuté. Ak sa niektorý z účastníkov 

nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom 

toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať. 

Navrhovateľ zabezpečí účasť zhotoviteľa stavby, sprístupní objekty na vodnej stavbe 

a predloží doklady v zmysle § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

 

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

zákona. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Voderady a 

Pavlice. 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 

  (pečiatka, podpis)          (pečiatka, podpis) 
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Doručí sa  

 

1. AGROMAČAJ a.s., 900 50 Kráľová pri Senci 455 

2. Mgr. Michal Rácik, Fraštacká 119/5, 920 01 Hlohovec 

3. Obec Voderady 

4. Obec Pavlice 

5. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 

6. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava 

7. AGRO Voderady – Slovenská Nová Ves a.s., 919 42 Voderady 195 

8. Ing. Irena Hrbatá, Jeséniova 6548/4D, 831 01 Bratislava 

9. Mária Lelkešová, 919 42 Voderady 31 

10. FARMA MAJCICHOV a.s., 919 22 Majcichov 50 

11. ZÁVLAHY ABRAHÁM, s.r.o., 925 45 Abrahám 220 

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

13. SPP -  distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26  

14. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 

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

16. ostatní účastníci konania – verejnou vyhláškou 

17. OÚ TT - ŠVS, ku spisu 

 

 

 


