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Vec
Oznámenie o začatí kolaudačného konania spojeného s dodatočným povolením vodnej stavby a s povolením na
vypúšťanie odpadových vôd z domovej ČOV - VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Dňa 02.03.2020 podal stavebník: Ing. Ondrej Chlebo, PhD, Beňadická 1, 851 06 Bratislava na tunajšom úrade
žiadosť o dodatočné stavebné povolenie, vydanie kolaudačného rozhodnutia a povolenie na osobitné užívanie vôd
pre vodnú stavbu

„Domová čistiareň odpadových vôd“

umiestnenej na pozemku s parcelným č. 190/1, 190/2 a 423/1 v katastrálnom území Buková.

Popis stavby:
Odvádzanie splaškových odpadových vôd z existujúceho rodinného domu (súp. č. 265) je riešené prostredníctvom
navrhovanej domovej čistiarne odpadových vôd typ Ekoprogres EČ6 SBR-2, odkiaľ budú prečistené odpadové vody
odvádzané potrubím z PP DN 150 dĺžky 55 m do miestneho potoka novým výustným objektom.

Uvedeným dňom bolo vodoprávne konanie začaté.
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 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
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 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,
v súlade s ustanovením § 88a stavebného zákona, § 61 ods. 4 stavebného zákona a § 73 vodného zákona oznamuje
začatie vodoprávneho konania verejnou vyhláškou dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom
konania a súčasne

nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň:

28.04.2020 o 09.00 hod.

so zrazom účastníkov konania na obecnom úrade Buková.

OU-TT-OSZP3-2020/016964-0032598/2020



2 / 2

Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na OÚ - ŠVS a svoje námietky a pripomienky uplatniť
najneskôr pri ústnom konaní, inak nebude na ne prihliadnuté. Na pripomienky alebo námietky, ktoré mohli byť
uplatnené v územnom konaní, sa neprihliada. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej
správy, inak podľa ustanovenia § 61 ods. 5 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné.

Ak sa niektorý z účastníkov nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom
toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na OÚ – ŠVS, Kollárova 8, č. dverí 220 v stránkové dni:
pondelok 8.00 -12.00, 13.00-15.00
utorok 8.00 -12.00, 13.00-15.00
streda 8.00 -12.00, 13.00-17.00
štvrtok 8.00 -12.00, 13.00-15.00
piatok 8.00 -12.00, 13.00-14.00

Stavebník zabezpečí účasť zhotoviteľa stavby, sprístupní objekty na vodnej stavbe a predloží doklady v zmysle § 18
vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona. Oznámenie musí byť
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia. Po
uplynutí doby určenej na vyvesenie bude verejná vyhláška vrátená na OÚ - ŠVS s vyznačeným dátumom vyvesenia
a zvesenia.

................................................
vyvesené dňa

............................................
zvesené dňa

Ďalej sa doručí:
1. Projektant: Ing. Juraj Knapp, Braneckého 8, 9114 01 Trenčín
2. Ostatným účastníkom konania - verejnou vyhláškou

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k OU-TT-
OSZP3-2020/016964-002

Ondrej Chlebo, Beňadická 3090/1, 851 06 Bratislava 5
Obec Buková, Buková 50, 919 10 Buková
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