
odbor starostlivosti o životné prostredie 

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
Kollárova 8,  917 02 Trnava 

 

 

č. OU-TT-OSZP3-2019/031793         V Trnave 06.11.2019 

 

 

 

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 písm. a) 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 Biely Kostol, IČO: 31 871 461 

 

povolenie na uskutočnenie vodnej stavby: 

 

„Podolky I, Záhradná ulica, Biely Kostol, SO Kanalizácia splašková“ 

 

podľa ustanovenia § 26 ods. 1 vodného zákona v súčinnosti s ustanovením § 66 stavebného 

zákona. 

 

Údaje o stavbe: 

Názov vodnej stavby: Podolky I, Záhradná ulica, Biely Kostol, SO Kanalizácia splašková 

Miesto stavby: 

katastrálne územie:  

parc. reg. C KN č.:  

 

Obec Biely Kostol, lokalita Podolky I. Záhradná ulica 

Biely Kostol 

1003/15 (vlastníkom pozemku je stavebník, vlastníctvo zapísané na 

LV č. 793)  

Projektant:          Ing. Ján Šprinka, reg. č. 3798*A*2-2,3 

 

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala Obec Šelpice pod č. Výst.SEL-4/2018/Zá-50 zo dňa 

15.06.2018 (právoplatné dňa 15.08.2018). 

 

Popis stavby:  

Odvádzanie splaškových vôd z jestvujúcich a uvažovaných rodinných domov na Záhradnej ulici 

bude navrhovanou stokou BK XI C1. Navrhovaná stoka BK XI C1 bude vybudovaná z potrubia 

PVC DN 250 dĺžky 135,5 m, zaústená bude do stoky BK XI C na Poľnej ulici.  
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Podmienky povolenia:  

 

1. Povolenie sa vzťahuje na stavebný objekt : 

 

SO Kanalizácia splašková 

- stoka BK XI C1 - potrubie PVC DN 250, dĺžka 135,5 m 

- na kanalizácii sú navrhnuté betónové typové šachty DN 1000 – 6 ks  

 

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. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby 

tunajšiemu úradu. 

3. Lehota na ukončenie stavby: 11/2021. 

4. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej vo konaní, ktorú 

vypracoval Ing. Ján Šprinka v 10/2017 a ktorá je súčasťou tohto povolenia. Prípadné zmeny 

nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu. 

5. 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. 

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

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

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

uvedené v ustanovení § 48 stavebného zákona. 

8. Zabezpečiť dodržanie podmienok vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov, ktoré 

uplatnili v písomných stanoviskách a sú súčasťou dokladovej časti: 

 

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany, č. 10536/2019/MOc zo dňa 30.07.2019 

- S navrhovaným odvedením splaškových vôd a napojením na verejnú kanalizáciu 

v  prevádzke našej vodárenskej spoločnosti súhlasíme. 

- Pri umiestňovaní kanalizácie, vzhľadom na ďalšie inžinierske siete, žiadame dodržať pri 

súbehu minimálnu vzdialenosť 1,5 m od okraja potrubia na každú stranu v zmysle zákona 

NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších 

predpisov. 

- Kanalizačné prípojky žiadame napojiť priamo na potrubie, nie do revíznych šachiet, 

doporučujeme ich opatriť spätnou klapkou proti zatápaniu, na revízne šachty na verejnej 

kanalizácii žiadame osadiť poklopy protizápachové s teflónovou vložkou. 

- Pokiaľ má byť kanalizácia po vybudovaní a uvedení do prevádzky odovzdaná do 

prevádzky TAVOS a.s., musí byť uložená vo verejnom priestranstve a počas výstavby 

žiadame prizývať našich zamestnancov k funkčným skúškam. Pokiaľ záznamy 

o vykonaných skúškach nebudú potvrdené pracovníkmi TAVOS a.s., naša spoločnosť 

nevstúpi do jednania s vlastníkom o prevzatí vybudovanej vodnej stavby do prevádzky. 

- Upozorňujeme investora, že navrhovaná kanalizácia bude verejnou sieťou len v tom prípade, 

pokiaľ jej vlastníkom bude v súlade so zákonom  NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných 

vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 2, právnická osoba so 

sídlom na území SR, siete musia byť uložené do verejného priestranstva s dodržaním 

ochranných pásiem v súlade so zákonom. 
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- Kanalizačné prípojky nie sú súčasťou verejnej kanalizácie podľa zákona NR SR č. 442/2002 

Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Projektová 

dokumentácia rieši len odbočenia z hlavných sietí, kanalizačnú prípojku pre každý rodinný 

dom je nutné riešiť individuálne, vyjadrenie ku kanalizačným prípojkám vydá TAVOS a.s. 

až po prevzatí vybudovaných verejných sietí našou spoločnosťou do prevádzky. 

- Vydanie požiadaviek k návrhu vodných stavieb uplatňujeme na základe zákona NR SR č. 

442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov jednak 

ako vlastník v súlade s § 15, 16 a/alebo prevádzkovateľ v súlade s § 17,18 verejných sietí, na 

ktoré sa navrhované vodné stavby pripájajú. 

 

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, č. OU-TT-OSZP3-2019/024393/ŠSOPaK/Ze zo 

dňa 27.06.2019 

- Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), na dotknutom území platí I. 

stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).  

- Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona 

o ochrane prírody potrebný súhlas Obce Šelpice. V rozhodnutí obec, mesto zároveň uloží 

žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej 

hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody. 

- V prípade, že povoľovaná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie inváznych 

druhov rastlín na výkopom porušených plochách, vlastník, správca, alebo užívateľ pozemku 

je povinný ich odstraňovať, v zmysle § 7 ods. 4 zákona o  ochrane  prírody. 

- Rešpektovať regionálny biokoridor Parná, hranicu ochranného pásma Chráneného areálu 

Trnavské rybníky, ktorý bol vyhlásený Ministerstvom kultúry pod č. 3629/1974-OP 

z 27.05.1974, ako aj existujúcu zeleň v riešenom území (aleje, remízy, brehové porasty), 

ktoré zároveň predstavujú významné krajinné prvky,  podľa § 2 ods. 2 písm. c)  zákona 

o  ochrane  prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol 

narušený jeho stav a  nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologickostabilizačnej 

funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody. 

- Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona 

o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonávať citlivo – ručne 

a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je 

potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať. 

- Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín            

a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody. 

- Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích), je 

stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na OÚ Trnava, 

odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude 

rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde 

k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), 

na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR v zmysle § 65 

ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody. 

 

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, č. OU-TT-OSZP3-2019/024403/ŠSOH/Hu zo 

dňa 28.06.2019 

- Pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. 

z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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- Ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia, príp. zneškodnenia odpadov, ktoré 

vznikli počas výstavby. 

 

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, č. CD 48453/2019 zo dňa 18.06.2019 

- Požadujeme rešpektovať všetky existujúce energ. zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle 

ustanovení § 43 zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a nadväzných legislatívnych 

predpisov. 

- Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných 

podľa §43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej 

stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie 

(oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť alebo zdržujúcich sa na stavbe 

o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení. 

- V prípade, že pri umiestnení stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete 

energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom 

postupovať podľa § 45 zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. 

- Upozorňujeme na povinnosť majiteľa nehnuteľnosti na zabezpečenie prístupu pracovníkov 

energetiky k elektroenergetickým zariadeniam nachádzajúcim sa alebo prechádzajúcimi cez 

pozemok za účelom opravy a revízií týchto zariadení. 

- Pred začatím zemných prác je potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie 

a identifikovanie káblov patriacich ZSD a.s. RSS Západ. Objednávku adresujte na p. Zemka, 

tel. 033/5563216, email: dusan.zemko@zsdis.sk 

- Zemné práce pri križovaní a súbehu zariadení ZSD a.s. požadujeme vykonávať so zvýšenou 

opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy 

a ustanovenia príslušných STN. 

- Pri prácach na zariadeniach patriacich ZSD a.s. požiadať pracovníkov Tímu správy energ. 

zariadení Západ Trnava o technický dozor. 

 

SPP Distribúcia, a.s. Bratislava č. TD/NS/0646/2019/Mo zo dňa 26.08.2019 

- V záujmovom území sa nachádzajú: STL plynovod PE D63 a plynárenské zariadenia, 80 

kPa, ochranné pásmo a bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia.  

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred  začatím vykonávania iných činností je stavebník 

povinný požiadať SPP – distribúcia, a.s. (ďalej len „SPP-D“) o presné vytýčenie existujúcich 

plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu   

SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava alebo elektronicky, 

prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-

distribucia.sk).  

- V záujme predchádzania poškodzovania plynárenských zariadení, ohrozenia jeho prevádzky 

a/alebo prevádzky distribučnej siete SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských 

zariadení do vzdialenosti 100 m. 

- Stavebník je povinný oznámiť začatie práv v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Milan Kováčik, tel. č. +421 32 2423202) najneskôr 7 

dní pred zahájením plánovaných prác. 

- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 

činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly 

prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok, opráv, rekonštrukcie 

(obnovy) plynárenských zariadení. 

mailto:dusan.zemko@zsdis.sk
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- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 

realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení. 

- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú 

stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po 

predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových 

mechanizmov. 

- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 

obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej 

fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka. 

- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia 

s ním je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D. 

- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené 

proti poškodeniu. 

- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili 

jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky 

naše zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu. 

- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 

ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727. 

- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení 

podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie 

povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť 

podľa ustanovení zákona o energetike pokutu vo výške 300,- až 150 000,- €, poškodením 

plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia 

podľa § 284 a §285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky 

všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný 

zákon. 

- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, 

stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky 

uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia technických 

pravidiel pre plyn (TPP), najmä TPP 70201, TPP 70202. 

- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 

ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem. 

- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 

plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 

6005 a TPP 906 01. 

- Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona 

o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod. 

 

9. Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd 

a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových 

vôd.  

10. Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí a riadiť sa pokynmi 

ich správcov. Počas prác dodržiavať ochranné pásma inžinierskych sietí podľa príslušných 

ustanovení záväzných právnych predpisov a noriem. 

11. Počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa 

stanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach 
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havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, v nadväznosti na § 39 

vodného zákona. 

12. 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. 

13. Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území. 

14. Počas realizácie danej stavby udržiavať čistotu a poriadok na pozemkoch využívaných v 

rámci staveniska a na priľahlých pozemkoch. 

15. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo 

stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. 

16. Po skončení je stavebník povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, 

a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa 

všeobecných predpisov o náhrade škody ( §135 ods. 2 stavebného zákona ). 

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

kolaudačného rozhodnutia, na základe ktorého bude vodná stavba daná do užívania. 
Ku kolaudácii stavby je potrebné okrem iného odovzdať: 

- protokol o odovzdaní a prevzatí stavby, 

- porealizačné geodetické zameranie stavby, 

- protokol o vykonaných skúškach vodotesnosti kanalizačného potrubia, 

- certifikáty preukázania zhody a atesty použitých stavebných materiálov.  

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Dňa 02.09.2019 bola na OÚ TT - ŠVS doručená žiadosť stavebníka: Obec Biely Kostol, 

v zastúpení Ing. Alenou Keblovskou, A. Sládkoviča 42, 917 01 Trnava, o vydanie povolenia na 

uskutočnenie vodnej stavby „Podolky I, Záhradná ulica, Biely Kostol, SO Kanalizácia 

splašková“ na pozemkoch parc. č. parc. reg. C KN č. 1003/15, 1027/96 v k. ú. Biely Kostol. 

 

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

OU-TT-OSZP3-2019/031793/ŠVS/St zo dňa 18.09.2019 bez miestneho šetrenia a ústneho 

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

   

 Ku konaniu boli doložené nasledovné podklady: 

- projektová dokumentácia -  3 pare, 

- rozhodnutie o umiestnení stavby vydané Obcou Šelpice pod č. Výst.SEL-4/2018/Zá-50 dňa 

15.06.2018 (právoplatné dňa 15.08. 2018), záväzné stanovisko Obce Šelpice v zmysle § 140b 

stavebného zákona č.  Výst.SEL-89/2019/Zá-102 zo dňa 06.09.2019,  

- dokladová časť, ktorá obsahuje stanoviská, vyjadrenia a súhlasy účastníkov konania 

a dotknutých orgánov, 

- splnomocnenie Ing. Aleny Keblovskej, A. Sládkoviča 42, 917 01 Trnava, na zastupovanie 

stavebníka vo vodoprávnom konaní. 
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Účastníci konanie a dotknuté orgány si počas stanovenej lehoty neuplatnili námietky voči 

vydaniu povolenia na uskutočnenie uvedenej vodnej stavby. Pripomienky dotknutých orgánov a 

organizácií boli skoordinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.  

 

  Dňa 04.11.2019 stavebník na OÚ TT – ŠVS doručil list, v ktorom uviedol, že vzhľadom 

k tomu, že nie je možné predložiť iné právo k pozemku parc. č. 1027/96 (vlastník V.N.M. s.r.o. 

Levice v likvidácii), Obec Biely Kostol ako stavebník nepožaduje povolenie na stoku BK XI C2. 

OÚ TT – ŠVS žiadosti stavebníka vyhovel a stoku BK XI C2 vyňal z povolenia. 

 

  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 Biely Kostol 

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

rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

Príloha pre stavebníka  

overená projektová dokumentácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Rudolf Kormúth 

                  vedúci odboru 
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Doručí sa 

 

1. Obec Biely Kostol 

2. Ing. Alena Keblovská, A. Sládkoviča 42, 917 01 Trnava 

3. Lenka Pekáriková, Záhradná 7269/24, 919 34 Biely Kostol 

4. Roman Štefunko, Šafárikova 21, 917 01 Trnava 

5. Ing. Ján Šprinka – PROINK, Lomonosovova 6, 917 08 Trnava 

6. ostatní účastníci konania – verejnou vyhláškou 

 

 

 

 

 

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

  vyvesené dňa                                           zvesené dňa 

         (pečiatka, podpis)         (pečiatka, podpis) 

 

 

 

 

Na vedomie 

 

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

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

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

10. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 01 Trnava 

11. OÚ TT - ŠVS, ku spisu 


