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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 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, 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“) vydáva 

 

stavebníkovi:  Obec Kátlovce, IČO: 00 312 622 

   

I. dodatočné povolenie na uskutočnenie vodnej stavby: 

 

„S O Vodovod“ 

 

uskutočnenej v rámci stavby „Kátlovce – IBV Pri spúšti“ 

 

v zmysle § 26 ods. 1 vodného zákona a § 88a ods. 4  stavebného zákona. 

 

Miesto stavby: katastrálne územie: Kátlovce  

parc. reg. C KN č. 3207/3, 3207/29, 3207/30, 3211/2, 3207/34, 3207/47, 3207/35,  

parc. reg. E KN č. 3211/2 

 

Podmienky povolenia: 

 

1. Povolenie sa vzťahuje na stavebný objekt Vodovod v rozsahu: 

- vetva „V1“ – potrubie HDPE D90x5,4 mm, dĺžka 113,0 m, na potrubí je uložený 

vyhľadávací vodič 

- na konci vetvy je osadený podzemný požiarny hydrant DN 80 s funkciou vzdušníka 
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2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia stavby „Kátlovce 

– IBV Pri spúšti – SO Vodovod“, ktorú vypracoval Ing. Martin Bejda, č. opr. 4291*A2, 

v 01/2019. 

 

II. povolenie na užívanie vodnej stavby: 

 

„SO Vodovod“ 

 

uskutočnenej v rámci stavby „Kátlovce – IBV Pri spúšti“ 

 

v zmysle § 26 ods. 3 vodného zákona v súčinnosti s ustanovením § 76, § 81 a § 82 stavebného  

zákona. 

 

Miesto stavby: katastrálne územie: Kátlovce  

parc. reg. C KN č. 3207/3, 3207/29, 3207/30, 3211/2, 3207/34, 3207/47, 3207/35,  

parc. reg. E KN č. 3211/2 

 

Podmienky povolenia: 

 

1. Povolenie sa vzťahuje na stavebný objekt Vodovod v rozsahu: 

- vetva „V1“ – potrubie HDPE D90x5,4 mm, dĺžka 113,0 m, na potrubí je uložený 

vyhľadávací vodič 

- na konci vetvy je osadený podzemný požiarny hydrant DN 80 s funkciou vzdušníka 

- účel stavby - vybudovaná stavba bude slúžiť na hromadné zásobovanie lokality pitnou 

vodou  

 

2. Dohotovenej vodnej stavbe venovať trvalú starostlivosť tak, aby slúžila svojmu účelu, aby 

nevzniklo nebezpečenstvo hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu a 

aby sa čo najviac predĺžila jej životnosť. 

3. Zásadné zmeny, ktoré si vynúti prevádzka vodnej stavby, prerokovať s tunajším úradom. 

4. Vlastník vybudovanej vodnej stavby uzatvorí zmluvy o zriadení vecného bremena 

s vlastníkmi pozemkov, na ktorých bola stavba vybudovaná. 

5. Vlastník stavby je povinný projektovú dokumentáciu stavby a predmetné právoplatné 

rozhodnutie uchovávať po celý čas jej užívania; pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá 

novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu (§ 103 stavebného 

zákona). 

6. Stavebník zabezpečí pravidelnú údržbu, revízie a odborné prevádzkovanie stavby odborne 

spôsobilou osobou na prevádzkovanie verejného vodovodu v zmysle § 15 ods. 3 zákona č. 

442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení 

zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.   

7. Vypracovať prevádzkový poriadok pre predmetný úsek kolaudovanej vodnej stavby 

verejného vodovodu. 

 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené. 
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O d ô v o d n e n i e 

 

Dňa 13.03.2019 bola na OÚ TT – ŠVS doručená žiadosť stavebníka Obec Kátlovce 

v zastúpení starostom obce o vydanie dodatočného povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a 

povolenia na trvalé užívanie vodnej stavby „SO Vodovod“, uskutočnenej v rámci stavby 

„Kátlovce – IBV Pri spúšti“ v k. ú. Kátlovce, parc. č. parc. reg. C KN č. 3207/3, 3207/29, 

3207/30, 3211/2, 3207/34, 3207/47, 3207/35, parc. reg. E KN č. 3211/. 

 

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

OSZP3-2019/012665/ŠVS/St zo dňa 18.04.2019 a nariadil ústne konanie spojené s miestnym 

zisťovaním na deň 30.05.2019, súčasne bol stavebník vyzvaný na predloženie chýbajúcich 

podkladov rozhodnutia.  

Ku konaniu stavebník predložil nasledovné doklady:  

1. projekt skutočného vyhotovenia stavby -  3 pare, 

2. záväzné stanovisko  obce Dechtice č. DE-S2019/00217/R001318 zo dňa 03.06.2019,  

3. dokladová časť, ktorá obsahuje stanoviská, vyjadrenia a súhlasy účastníkov konania 

a dotknutých orgánov, 

4. porealizačné zameranie stavby, 

5. protokol o odovzdaní a prevzatí stavebnej zákazky, 

6. dokumentácia kvality stavby (obsahuje certifikáty a vyhlásenia zhody použitých 

stavebných výrobkov a materiálov, protokol z tlakovej skúšky vodovodného potrubia, 

protokol z vykonania preplachu potrubia a hydrantu, protokol z vykonania funkčnej 

skúšky hydrantu a armatúr), 

7. fotodokumentácia stavby. 

  

  Účastníci konania a dotknuté orgány si počas vodoprávneho konania neuplatnili 

námietky voči vydaniu dodatočného stavebného povolenia a povolenia na užívanie vodnej 

stavby. Nedostatky zistené dňa 30.05.2019 miestnym zisťovaním boli odstránené a 

požadované doklady boli predložené na OÚ TT – ŠVS dňa 08.07.2019.  

 

 Na základe predložených dokladov a výsledku vodoprávneho konania príslušný orgán 

štátnej vodnej správy zistil, že nie sú ohrozené vodohospodárske záujmy ani práva iných 

a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

Obec je v zmysle § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov oslobodená od správneho poplatku.  

 

 

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

stavebného zákona. Musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce 

Kátlovce 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. 
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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. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava, odbor opravných 

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

prostriedkov. 

 

 

Príloha pre stavebníka a obec Kátlovce 

overená projektová dokumentácia 

 

 

 

 

 

 

                  Ing. Rudolf Kormúth 

              vedúci odboru 

 

 

 

 

Doručí sa  

 

1. Obec Kátlovce 

2. Katarína Čáliková, Ľ. Podjavorinskej 6534/10, 917 01 Trnava 

3. Ondrej Horníček, 919 30 Radošovce č. 138 

4. Andrea Horníčková, 919 30 Radošovce č. 138 

5. Ing. Martin Verman, 919 55 Kátlovce č. 19 

6. Eva Vermanová, 919 55 Kátlovce č. 19 

7. Martin Ďuračka, 919 55 Kátlovce č. 174 

8. Mgr. Dalma Ďuračková, 919 55 Kátlovce č. 174 

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

10. Ing. Martin Bejda, Bernolákova 71, 919 21 Zeleneč 

11. ostatní účastníci konania – verejnou vyhláškou 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    vyvesené dňa                                           zvesené dňa 

  (pečiatka, podpis)          (pečiatka, podpis) 

 


