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Vec
Nová Trnava - Územie - SO 3 Vodné hospodárstvo - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - verejná vyhláška

Stavebník: Terra Trnavia, s.r.o., Blagoevova 28, 851 01 Bratislava podal dňa 29.11.2019 na Okresný úrad Trnava,
odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátnu
vodnú správu (ďalej len „OÚ TT – ŠVS“) žiadosť o vydanie povolenia v zmysle § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z.
o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon) na uskutočnenie vodnej stavby:

„Nová Trnava - Územie“

stavebné objekty: SO 3 Vodné hospodárstvo
SO 3.00 Rozvod pitnej vody v zóne
SO 3.10 Rozvod splaškovej kanalizácie v zóne
SO 3.20 Rozvod dažďovej kanalizácie v zóne

ako súčasť obytnej zóny „Obytná zóna Prúdy I.b-I.c“

Miesto stavby: Trnava, ulica Koniarekova, Spartakovská
katastrálne územie: Trnava, parc. reg. C KN č. 5680/252

Popis stavby:
Projekt stavby rieši návrh verejného vodovodu a verejnej kanalizácie s napojením uličných vpustov z miestnych
komunikácií a parkovísk.
Vodovodné potrubie bude napojené na verejný vodovod v troch miestach. Jedno miesto napojenia bude na
plánovaný verejný vodovod v predĺžení Spartakovskej ulice. Druhé a tretie miesto napojenia je na verejný vodovod
nachádzajúci sa na Koniarekovej ulici, ktorý bude v rámci stavby preložený. V lokalite sa vybuduje 5 vodovodných
vetiev z potrubia TVL DN 150 celkovej dĺžky 1703,3 m, 1 vetva z potrubia TVL DN 100 dĺžky 114,7 m a preložka
vodovodu DN 200 dĺžky 267,5 m.
Jednotná kanalizácia bude napojená na navrhovaný kanalizačný zberač v predĺžení Spartakovskej ulice. V lokalite
bude vybudovaný zberač A zo sklolaminátového potrubia DN 600 dĺžky 275,9 m, stoky z potrubia PP DN 400, DN
300 a DN 250 celkovej dĺžky 1750,4 m a združená prípojka DN 250 dĺžky 57,0 m. Napojenie uličných vpustov s
odlučovacím zariadením ropných látok bude potrubím DN 150 (DN 200) cez odbočku.

Dňom podania žiadosti stavebníka bolo začaté vodoprávne konanie.
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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,
ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) vodného zákona 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 účastníkom
konania a dotknutým orgánom. 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, na neskoršie podané námietky neprihliadne v
zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona. 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. Na pripomienky alebo námietky, ktoré mohli byť uplatnené v územnom konaní, sa neprihliada. V prípade
zastupovanie niektorého účastníka konania zástupca predloží splnomocnenie od účastníka konania.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom oddelení OÚ TT - ŠVS, Kollárova 8, č. dverí 220 v
stránkové dni:
pondelok, utorok, štvrtok 8.00 -12.00, 13.00-15.00
streda 8.00 -12.00, 13.00-17.00
piatok 7.00 -12.00

Oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona. Oznámenie musí
byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke Mesta Trnava a OÚ TT – ŠVS (http://
www.minv.sk/?verejne-vyhlasky-6, https://cuet.slovensko.sk/). 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.

................................................. ............................................
vyvesené dňa zvesené dňa
(pečiatka, podpis) (pečiatka, podpis)

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k OU-TT-
OSZP3-2020/008005-003
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Terra Trnavia, s.r.o., Blagoevova 28, 851 01 Bratislava-Petržalka
Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava
Miloš Wild, Ružičková 2803/11, 821 05 Bratislava 2
CAKOV&PARTNERS, s. r. o., Ventúrska 5, 811 01 Bratislava-Staré Mesto
Združenie domových samospráv,
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 0/10, 921 79 Piešťany 1
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava 1
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
OTNS, a. s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava-Nové Mesto
Siemens Mobility, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 4
STEFE Trnava, s. r. o., Františkánska 16, 917 32 Trnava
Trnavská teplárenská, a. s., Coburgova 84, 917 42 Trnava
TT-IT,s.r.o., Trhová 2, 917 01 Trnava 1
O2 Slovakia, s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5
UPC BROADBAND SLOVAKIA , s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava-Petržalka
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Rybníkova, 917 00 Trnava
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 02 Trnava 2
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového
hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava 1
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