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Číslo spisu
OU-TT-OSZP3-2019/029945-003

Vybavuje

Trnava
26. 11. 2019

ROZHODNUTIE
Rozhodnutie (verejná vyhláška) povolenie na zmenu vodnej stavby

Popis konania / Účastníci konania
Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer, IČO: 00312347

Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia štátna vodná správa, Kollárova 8, 917 02 Trnava (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 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 Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer, IČO: 00312347

podľa § 26 ods. 1 a § 52 vodného zákona a podľa § 68 stavebného zákona

povolenie na zmenu vodnej stavby:

,, SO 14 Dažďová kanalizácia zo spevnených plôch“ pred jej dokončením.

Povolenie na uskutočnenie uvedenej vodnej stavby vydal OÚ TT – ŠVS rozhodnutím č. OU-TT-
OSZP3-2018/001353/ŠVS/MK zo dňa 19.02.2018 (právoplatnosť dňa 14.03.2018).

Popis zmeny stavby:
Zmena sa týka stavebného objektu „SO 14 Dažďová kanalizácia zo spevnených plôch“ dažďové vody z chodníkov
a komunikácií budú zvedené do vsakovacieho štrkového pásu navrhnutého popri komunikáciách s postupným
vsakovaním cez drenážne štrkové vrstvy do podložia, pričom bude dochádzať k dočasnej akumulácii v štrkových
pásoch a nevsiaknutá dažďová voda bude odvedená drenážnym potrubím z priestoru mimo komunikácie do
vsakovacieho objektu VsB1 a VsB2 tvoreného z plastových vsakovacích blokov. Drenážne potrubie bude uložené
na dne vsakovacieho pásu. Vo vsakovacích pásoch budú zriadené dažďové vpusty v prípade zvýšených nárazových
dažďových prietokov, pre zabránenie zatopenia komunikácie a pre možné čistenie a revíziu potrubia. Úroveň
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poklopu dažďových vpustov bude vyššie o 70 mm nad dnom štrkových pásov, tak aby nedochádzalo k okamžitému
odtoku priamo do drenáže ale až pri zvýšenom prítoku.

Miesto stavby: pozemok register „C“ parc. č. 12535/448, 380, 449, 368 v k. ú. Cífer.
Podmienky povolenia:
1. Povolenie sa vzťahuje na stavebný objekt: „SO 14 Dažďová kanalizácia zo spevnených plôch“ v nasledovnom
členení:
Potrubie bez perforácie:
# vetva „D1“ PVC DN 150 o dĺžke 12,9 m
# vetva „D2“ PVC DN 150 o dĺžke 22,9 m
# vetva „D3“ PVC DN 150 o dĺžke 7,9 m
Potrubie perforované:
# vetva „D1“ PVC DN 150 o dĺžke 196,4 m
# vetva „D2“ PVC DN 150 o dĺžke 62,2 m
# vetva „D3“ PVC DN 150 o dĺžke 50,4 m
- Dažďové vpusty v štrkovom páse DV1 – DV12.
- Uličný vpust v komunikácii 1ks.
- Vsakovací objekt VsB1 o rozmere 4,8x1,8x2,4 m.
- Vsakovací objekt VsB2 o rozmere 1,8x1,2x2,4 m.
- Filtračná šachta FŠ1 – FŠ3

2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie: „Obytná zóna Cífer A1-16 Za Mlynskou 1, časť 2
– etapa 1b,5“ objekt: „SO 14 Dažďová kanalizácia zo spevnených plôch“, ktorú vypracoval Ing. Martin Bejda,
dátum vypracovania: 05/2019. Prípadné zmeny nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho súhlasu špeciálneho
stavebného úradu.

3. Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia č. OU-TT-OSZP3-2018/001353/ŠVS/MK zo dňa
19.02.2018 (právoplatnosť dňa 14.03.2018).

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené.

Odôvodnenie
Stavebník: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer, IČO: 00312347, podal dňa 05.08.2019 na tunajší úrad
žiadosť o vydanie povolenia podľa § 26 ods. 1 vodného zákona na uskutočnenie navrhovaných zmien vodnej stavby:
„SO 14 Dažďová kanalizácia zo spevnených plôch“, realizovaných v rámci stavby: „Obytná zóna Cífer A1-16 Za
Mlynskou“ na pozemku register „C“ parc. č. 12535/448, 380, 449, 368 v k. ú. Cífer.

OÚ TT - ŠVS oznámil verejnou vyhláškou začatie vodoprávneho konania oznámením č. OU-TT-
OSZP3-2019/029945/ŠVS/MK zo dňa 20.09.2019 bez miestneho šetrenia a ústneho konania, pretože žiadosť
poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie vodnej stavby. Účastníci konania a dotknuté orgány si počas
stanovenej lehoty neuplatnili námietky voči vydaniu povolenia na uskutočnenie uvedenej vodnej stavby.

Ku konaniu boli doložené nasledovné podklady:
- Projektová dokumentácia zmeny stavby pred dokončením - 2 paré
- List vlastníctva č. 1600 zo dňa 13.11.2019
- Kópia katastrálnej mapy na parcely č. 12535/448, 380, 449, 368 v k. ú. Cífer zo dňa 13.11.2019

Orgán štátnej vodnej správy preskúmal predloženú žiadosť o povolenie zmeny stavby v konaní podľa § 68 ods. 2
stavebného zákona a zistil, že jej povolením nie sú ohrozené vodohospodárske záujmy ani práva, právom chránené
záujmy a povinnosti účastníkov konania a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavebník je v zmysle § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov od
správnych poplatkov oslobodený.
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Poučenie
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.

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Doručuje sa

Obec Cífer
Nám. A. Hlinku 31
919 43 Cífer
Slovenská republika

Martin Bejda
Bernolákova 741 71
919 21 Zeleneč
Slovenská republika

Služby Cífer s.r.o.
Nám. A. Hlinku č. 31
919 43 Cífer
Slovenská republika

Okresný úrad Trnava, Pozemkový a lesný odbor
Vajanského 22
917 02 Trnava
Slovenská republika

SPP - distribúcia, a. s.
Mlynské nivy 44 b
825 11 Bratislava
Slovenská republika

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 0 10
921 79 Piešťany
Slovenská republika

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
Slovenská republika
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Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava-Staré Mesto
Slovenská republika
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