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  Oznámenie o začatí vodoprávneho konania  

verejnou vyhláškou  
 

Dňa 24.09.2019 bola na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátnu vodnú 

správu, Kollárova 8, 917 02 Trnava (ďalej len „OÚ TT – ŠVS“) doručená žiadosť od 

stavebníka: Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, Odbor investičnej výstavby, Trhová 

č. 3, 917 71 Trnava, IČO: 00 313 114, o predĺženie platnosti povolenia vydaného 

rozhodnutím OÚ TT - ŠVS pod č. OU-TT-OSZP3-2018/001185/ŠVS/BB zo dňa 19.02.2018 

(právoplatnosť dňa 04.04.2018), na uskutočnenie vodnej stavby: 

 

„PS-01.02 Dažďová kanalizácia“. 

 

Vodná stavba bude realizovaná v rámci hlavnej stavby: ,,Vodáreň, dvor č. 2“  na 

pozemku parc. č. 5327/6 v k. ú. Trnava. 

Nakoľko realizácia stavby nebola zatiaľ začatá, stavebník žiada o predĺženie platnosti 

predmetného stavebného povolenia o 24 mesiacov. 

 

Popis stavby:  

Projektová dokumentácia rieši odvodnenie dažďových vôd z plochy dvora, z ihrísk, 

zelených a spevnených plôch v rámci vybudovania chodníkov pre peších, športových 

a rekreačných plôch na dvore bytových domov Okružná ulica č. 7 – 17 v Trnave. Jedná sa 

o drenážny odvodňovací systém, ktorý je zaústený do dvoch navrhovaných vsakov – 

vsakovacích zariadení, súčasťou ktorých sú vrty siahajúce cca 1 m do priepustného podložia. 

Dažďová kanalizácia je navrhnutá ako drenážny odvodňovací systém z drenážnych 

odvodňovacích rúr rôznych rozmerov podľa množstva odvádzaných dažďových vôd. Q = 

76,25 m3/hod. 

 

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 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“), podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného 

zákona v súlade s ustanovením § 73 vodného zákona oznamuje začatie vodoprávneho 

konania verejnou vyhláškou dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom 

konania. 
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Nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje 

dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa sa v zmysle § 61 ods. 2 

stavebného zákona od ústneho konania spojeného s miestnym šetrením. 

Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na tunajšom úrade 

a svoje námietky a pripomienky uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto 

oznámenia v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona, inak sa na neskoršie podané námietky 

neprihliadne. 

 

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány, inak podľa ustanovenia 

§ 61 ods. 6 stavebného zákona sa má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných 

záujmov súhlasia. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší 

čas, predĺži tunajší úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Na pripomienky alebo 

námietky, ktoré mohli byť uplatnené v územnom konaní, sa neprihliada. 

 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom oddelení OÚ TT - ŠVS, 

Kollárova 8, č. dverí 233 v stránkové dni: 

pondelok, utorok, štvrtok:  08.00 - 12.00, 13.00 - 15.00 

streda:       08.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 

piatok:       07.00 - 12.00 

 

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

zákona. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na internetovej stránke ministerstva, 

úradnej tabuli mesta Trnava 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 
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Doručí sa: 

 

1. Mesto Trnava, Odbor investičnej výstavby, Trhová 3, 917 71 Trnava 

2. Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava 

3. Projektant: Ing. Anna Švecová, Poľná 57/30, 034 01 Ružomberok 

4. Verejnou vyhláškou – ostatným účastníkom konania 

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

6. TT-IT s. r. o., Trhová 2, 917 01 Trnava 

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

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

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

10. STEFE Trnava, s. r. o., Františkánska 16, 917 32 Trnava 

11. MICHLOVSKY, spol. s r. o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 

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

13. Siemens s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 

14. upc broadband Slovakia, s. r. o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava 

15. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnavská cesta 100/II, 821 01 

Bratislava 2 

16. OÚ TT-ŠVS – ku spisu 

 


