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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  - 

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, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovenia          

§ 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 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“)  
 

v y d á v a 

pre stavebníka: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava,    

Hlavná 17, 917 01  Trnava, IČO: 598135 

 

 

podľa § 26 a § 52 vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona 

I. povolenie na uskutočnenie vodnej stavby 

,,Studňa pre úžitkovú vodu“, 
 

realizovanej v rámci areálu Strelnica Štrky na pozemku s parc. č.: 10583/10 v k. ú. Trnava.           

 

Popis stavby:                                                                

Navrhovaná studňa bude umiestnená v areáli Strelnice Štrky v k. ú. Trnava. Navrhnutá je 

vŕtaná studňa do hĺbky 20 m pod terénom. V záhlaví studne bude osadená prefabrikovaná 

betónová šachta rozmerov 1500x1200x1800 mm. Priemerná ročná potreba vody je 

predpokladaná v množstve cca 2 900 m
3
/rok. Voda zo studne bude slúžiť ako úžitková na 

závlahu trávnatých plôch a pri údržbe areálu strelnice. 
 



2. strana rozhodnutia č. OU-TT-OSZP3-2019/028480/ŠVS/Mg                                                         

 

Údaje o stavbe: 

Názov vodnej stavby: Studňa pre úžitkovú vodu 

Stavebník:                   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 

Projektant:          Ing. Martin Bejda, osvedčenie č. 4291*A2 

Umiestnenie stavby: 

Vlastnícke vzťahy: 

10583/10 v k. ú. Trnava  

Predmetné parcely sú vo vlastníctve Mesta Trnava. 

LV č. 12341 

 

Podmienky povolenia: 

1. Povolenie sa vzťahuje na nasledovný objekt: 
 

- studňa - 1 ks,   

- hĺbka cca 20 m, priemer  vrtu D400 

- výtlačné potrubie osadené do zárubnice - PE D300 

- el. ponorné čerpadlo trojfázové Q = 4,7 l/s  s výkonom 5,5 kW 

- prefabrikovaná betónová šachta rozmerov 1500x1200x1800 mm 

- vodomer 
 

 

2. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. 

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti nebude stavba začatá. 

3. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie Studňa pre úžitkovú vodu – 

Strelnica Štrky“, ktorú vypracoval Ing. Martin Bejda.  

4. Prípadné zmeny nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho súhlasu stavebného 

úradu. 

5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 

6. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané základné ustanovenia stavebného 

zákona uvedené v ustanovení § 48 stavebného zákona. 

7. Počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia vyhlášky MŽP č. 200/2018 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach 

havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd v nadväznosti na  

§ 39 vodného zákona. 

8. Oznámiť tunajšiemu úradu začatie stavby a termíny kontrolných dní. Stavebník umožní 

orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov prístup na stavbu 

a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu. 

9. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných 

predpisov vhodný na použitie na zamýšľaný účel. Vhodnosť použitých materiálov 

a konštrukčných prvkov sa preukazuje certifikátom vydaným autorizovanou osobou. 

10. Nahradiť škodu spôsobenú pri výstavbe alebo prevádzke vodnej stavby, prípadne 

zabezpečiť uvedenie vecí do pôvodného stavu. 

11. Po dokončení stavby požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie 

kolaudačného rozhodnutia, na základe ktorého bude vodná stavba trvalo užívaná.  

12. Ku kolaudácii stavby je potrebné okrem iného odovzdať: protokol o odovzdaní a prevzatí 

stavby, certifikáty preukázania zhody a atesty použitých stavebných materiálov, 

porealizačné zameranie stavby, projekt skutočného vyhotovenia. 

13. Zabezpečiť dodržanie podmienok vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej 

správy a účastníkov konania, ktoré uplatnili v písomných stanoviskách a sú súčasťou 

dokladovej časti: 
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Mesto Trnava, č. OÚRaK/35933-88418/2019/Hn zo dňa 12.08.2019 

- Pri realizácii studne na parc. č. 10583/10rešpektovať novozrealizovanú investíciu Mesta 

Trnava ,,Revitalizácia vymedzeného územia lesíka Štrky“ 

- Stavebník dodrží odporúčané opatrenia zo záverečnej správy z hydrogeologického 

prieskumu. 

- Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu povrchových a podzemných 

vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných 

a povrchových vôd. 

- Realizáciou studne nesmie prísť k narušeniu existujúcich vodných pomerov v území. 

- Pri realizácii stavebných prác v plnom rozsahu rešpektovať dreviny v dosahu staveniska 

a zabezpečiť ich ochranu pred mechanickým poškodením v zmysle zákona NR SR            

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej 

vegetácie. 

- Koreňový systém drevín v dosahu staveniska nesmie byť zaťažený pojazdom stavebných 

mechanizmov a na koreňovú zónu stromov a krov nesmie byť ukladaná výkopová zemina 

a stavebné materiály. 

- Pred kolaudáciou stavby musí byť na Mestskom úrade v Trnave, Trhová 3, odbore 

územného rozvoja a koncepcii, referáte územno-technických informácií odovzdané 

porealizačné zameranie stavby (objekty, trasa a prípojky inžinierskych sietí, vrátane šácht, 

stožiarov, skriniek, verejného osvetlenia, komunikácií, zelene a terénnych úprav)                      

v digitálnej podobe, podľa požiadaviek Mesta Trnava (DGN výkres, MicroStation, 2D                   

s kresbou umiestnenou v reálnych súradniciach v súradnicovom systéme S-JTSK,                         

v realizácii JTSK a výškovom systéme Bpv, s rozdelením kresby do vrstiev: 2 polohopis-

plošný, 3 polohopis-líniový, 4 značky-plošné, 5-značky-bodové, 6 doplnková kresba,                 

7 bodové pole, 8 výškopis, 9 vodovod, 10 kanalizácia, 11 plynovod, 12 elektrické 

vedenie, 13 verejné osvetlenie, 14 oznamovacie vedenia, 15 teplovod, 16 produktovody, 

21 hektárová sieť, 23 legenda) a geodetická dokumentácia (v digitálnej podobe a 1x 

vytlačená so zoznamom súradníc). 

 
 

II. povolenie na osobitné užívanie vôd 
 

 

v zmysle § 21 ods. 1 písm. b) 1. bod vodného zákona na odber podzemných vôd zo 

studne. 

 

Podmienky povolenia: 

1. Povolenie sa vzťahuje na odber podzemných vôd z vodného zdroja – vŕtanej studne, 

nachádzajúcej na parc. č. 10583/10 v k. ú. Trnava. 

2. Povolené odberné množstvo: Qmax = 2,0  l/s          Qmax= 8 000 m
3
/rok 

3. Voda zo studne bude využívaná ako úžitková na závlahu trávnatých plôch areálu Strelnice 

– Štrky Trnava vo vegetačnom období, t.j. marec až október.  

4. Vykonateľnosť II. povolenia na osobitné užívanie vôd začína dňom nadobudnutia 

právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia (povolenia na užívanie vodnej stavby) na 

predmetnú studňu. 

5. Povolenie má platnosť 10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia na predmetnú studňu. Stavebník požiada tunajší úrad o predĺženie 

platnosti povolenia na osobitné užívanie vôd aspoň dva mesiace pred skončením platnosti 
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tohto povolenia. Tunajší úrad môže platnosť povolenia predĺžiť, ak sa nezmenia 

podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané, v zmysle § 21 ods. 5 vodného zákona. 

6. Zabezpečiť vedenie evidencie odberov podzemných vôd na základe odčítavania spotreby 

z vodomerného zariadenia vodného zdroja. 

7. Každoročne nahlásiť tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy, SVP, š. p. OZ Piešťany 

a SHMÚ Bratislava množstvo odobratých podzemných vôd. 

8. Dodržať ustanovenie § 39 a § 41 vodného zákona v súčinnosti s vyhláškou MŽP                      

č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi 

látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho 

zhoršenia vôd. 

9. Dodržiavať požiadavky stanovené v nariadení vlády SR č. 496/2010 Z. z., ktorým sa mení 

a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu 

určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu a v zákone 

č. 355/2007 Z. z.. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené. 
 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Dňa 26.07.2019 bola na tunajší úrad doručená žiadosť stavebníka: Správa kultúrnych a 

športových zariadení mesta Trnava, Hlavná 17, 917 01  Trnava o vydanie povolenia na 

osobitné užívanie vôd a povolenia na uskutočnenie vodných stavieb: „Studňa pre úžitkovú 

vodu“, realizovanej v rámci areálu Strelnica Štrky v k. ú. Trnava. 

 

OÚ ŠVS oznámil začatie vodoprávneho konania verejnou vyhláškou oznámením                 

č. OU-TT-OSZP3-2019/028480/ŠVS/Mg zo dňa 19.09.2019 bez miestneho šetrenia a ústneho 

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

Ku konaniu boli doložené nasledovné doklady:   

- projektová dokumentácia - 2 paré, 

- výpis z listu vlastníctva  a  prislúchajúce snímky z katastrálnej mapy, 

- dokladová časť, ktorá obsahuje rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia a súhlasy  

účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy,  

- hydrogeologický posudok, ktorý vypracoval Hydrant s.r.o., Bratislava – RNDr. Ján 

Antal v apríli 2019, 

- súhlasné stanovisko obce podľa § 140 b stavebného zákona 

- Zriaďovacia listina – Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava zo 

septembra 2015. 
 

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

neskorších predpisov od správnych poplatkov oslobodený. 

  Nakoľko boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje 

dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, bolo upustené v zmysle § 61 ods. 2 

stavebného zákona  od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. 

 Na základe predložených dokladov a výsledku vodoprávneho konania príslušný orgán 

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

a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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 Po uplynutí 15-dňovej lehoty je potrebné požiadať na OÚ ŠVS o potvrdenie 

právoplatnosti rozhodnutia. 

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

stavebného zákona. Musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli. Za deň doručenia sa 

pokladá posledný deň vyvesenia rozhodnutia. Dátum vyvesenia a zvesenia verejnej 

vyhlášky na úradnej tabuli oznámi obecný úrad písomne tunajšiemu úradu. 
 

 

 

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 je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych 

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

prostriedkov. 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ing. Rudolf Kormúth 

vedúci odboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                     vyvesené dňa                                                                     zvesené dňa  

 

 

 

 

Doručí sa 

1. Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná 17, 917 01  Trnava  

2. Projektant: Ing. Martin Bejda, Bernolákova 71, 919 21  Zeleneč 

3. Mesto Trnava 

4. ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou 

 

Na vedomie 

1. SHMÚ, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 

2. SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80  Piešťany 

3. OÚ - ŠVS k spisu 

 


