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R O Z H O D N U T I E 
(v e r e j n á   v y h l á š k a) 

 
 

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 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:  Domus Project, s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava, IČO: 50 759 019 
 

povolenie na uskutočnenie vodnej stavby:  
 

„Bytový dom – Arboria Piešťanská BD1 - Obytný súbor Trnava, Zátvor II, Ulica 
Piešťanská“ 

 
stavebné objekty:  SO 01.02 Prípojka vody 

SO 02.02 Prípojka vody  
SO 01.04 Kanalizačná prípojka 
SO 01.05 Areálová dažďová kanalizácia 

 
podľa ustanovenia § 26 ods. 1 vodného zákona v súčinnosti s ustanovením § 66 stavebného 
zákona. 
 
Miesto stavby: Trnava, Piešťanská ulica, Novomestská ulica 
 katastrálne územie Trnava  
 parc. reg. C KN č. 5292/375, 5292/323 (vlastníkom pozemkov je 

stavebník, vlastníctvo zapísané na LV č. 10411), 
parc. reg. C KN č. 5292/377 (vlastníkom pozemku je RegiusPark s.r.o., 
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Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava, vlastníctvo zapísané na LV č. 2352) 
Projektant:          Ing. Ján Heriban, reg. č. 0620*A*2-2, PROJVODA s.r.o., Cyprichova 22, 

831 54 Bratislava 
 
Popis stavby:  
SO 01.02 Prípojka vody bude slúžiť na napojenie bytového domu BD1 na prívod vody 
z verejného vodovodu. Navrhnutá je prípojka VP1 z potrubia HDPE DN 100 a DN 80 celkovej 
dĺžky 25 m, vodomerná šachta VŠ 01 a nadzemný hydrant H1. 
SO 02.02 Prípojka vody bude slúžiť na napojenie bytového domu BD2 na prívod vody 
z verejného vodovodu. Navrhnutá je prípojka VP2 z potrubia HDPE DN 100 dĺžky 11 m, ktorá 
bude ukončená vo vodomernej šachte VŠ 01 riešenej v rámci SO 01.02. 
SO 01.04 Kanalizačná prípojka: Splaškové vody z BD1 budú odvádzané do verejnej 
kanalizácie – do stoky JB združenou splaškovou prípojkou SP1 z potrubia PVC DN 250 dĺžky 
98 m a združenou tukovou splaškovou kanalizáciou TP1 z PVC DN 250 dĺžky 77 m s lapačom 
tukov. 
SO 01.05 Areálová dažďová kanalizácia bude slúžiť na retenciu a odvedenie dažďových vôd 
z BD1 do verejnej jednotnej kanalizácie. Bude pozostávať zo združenej dažďovej prípojky DP1a 
z PVC DN 300 dĺžky 3 m a DN 600 dĺžky 97 m a združenej dažďovej prípojky DP1b z PVC DN 
300 dĺžky 18,5 m a DN 600 dĺžky 6,5 m. DP1a bude slúžiť ako retenčná prípojka s objemom 27 
m³, PD1b ako retenčná prípojka s objemom 1,5 m³. Na prípojke DP1a bude pred zaústením do 
stoky JB vybudovaná škrtiaca šachta ŠK pre max. odtok 20 l/s. Predpokladané množstvo 
dažďových vôd Qd15 = 37,4 l/s. Časť dažďových vôd bude zvedená do „dažďových záhrad“ 
s prepadom do cestných žľabov, resp. využívaná v extenzívnych strešných záhradách. Plocha 
strechy = 1210 m², plocha spevnených plôch = 920 m², plocha zelene = 1810 m². 
 
Podmienky povolenia:  
 
1. Povolenie sa vzťahuje na stavebné objekty: 

SO 01.02 Prípojka vody 
- prípojka vody VP1 - potrubie HDPE  DN 100 PN10, dĺžka 13,5 m, potrubie HDPE  DN 

80 PN10, dĺžka 11,5 m 
- nadzemný hydrant DN100, podzemný uzáver DN 100 
- vodomerná šachta VŠ01 – prefabrikovaná železobetónová, vnútorné rozmery 

2760x1400x1800 mm, liatinový poklop 600x600 mm  
 
SO 02.02 Prípojka vody 
- prípojka vody VP2 - potrubie HDPE  DN 100 PN10, dĺžka 11,0 m 
 
SO 01.04 Kanalizačná prípojka 
- združená splašková prípojka SP1 – potrubie PVC DN 250, dĺžka 98,0 m, na trase budú 

osadené 3 kanalizačné šachty 
- združená tuková splašková prípojka TP1 – potrubie PVC DN 250, dĺžka 77,0 m, na trase 

budú osadené 2 kanalizačné šachty a LT 
- lapač tukov LT - prefabrikovaný železobetónový, typ PURECO PARCO C-5 (NS5), 

prietok 5 l/s 
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SO 01.05 Areálová dažďová kanalizácia 
- združená dažďová prípojka DP1a – potrubie PVC DN 300, dĺžka 3,0 m, PVC DN 600, 

dĺžka 97,0 m na trase budú osadené 2 kanalizačné šachty a škrtiaca šachta ŠK 
- združená dažďová prípojka DP1b – potrubie PVC DN 300, dĺžka 18,5 m, PVC DN 600, 

dĺžka 6,5 m na trase budú osadené 2 kanalizačné šachty  
- škrtiaca šachta ŠK – prefabrikovaná šachta s rozmermi 1600x1200x1920 mm, vstup do 

šachty bude cez šachtový komín, na ktorom bude osadený liatinový poklop, v šachte 
bude osadený neregulovateľný škrtiaci prvok na maximálny prietok 20,0 l/s pri 
maximálnom vzdutí vody 1,5 m, výtokové potrubie DN 300 bude vyústené do koncovej 
šachty stoky JB (súčasť DP1a) 

 
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 „Arboria Piešťanská BD1, časť 
SO 01.02, SO 02.02, SO 01.04, SO 01.05“, ktorú vypracoval Ing. Ján Heriban v 10/2017. 
Prípadné zmeny nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu. 

4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 
a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 

5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané základné ustanovenia stavebného zákona 
uvedené v ustanovení § 48 stavebného zákona. 

6. Zabezpečiť dodržanie podmienok vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov, ktoré 
uplatnili v písomných stanoviskách a sú súčasťou dokladovej časti: 

 
Mesto Trnava, č. OÚRaK/1510-2644/2018/Hn zo dňa 09.02.2018 
- Stavebník dodrží podmienky platného územného rozhodnutia. 
- Pred zahájením výkopových prác je nutné zabezpečiť presné vytýčenie stavbou dotknutých 

podzemných vedení inžinierskych sietí. 
- Stavebné objekty vodných stavieb požadujeme pri realizácii koordinovať s projektom 

výsadby stromov tak, aby bolo možné zrealizovať aj kompletné ozelenenie podľa 
schváleného projektu Sadové úpravy v termíne najneskôr do kolaudácie stavby. 

- Pri realizácii prác požadujeme v dotyku so stromami umiestniť na steny výkopových rýh 
ochrannú protikoreňovú fóliu (napr. RootControl), ktorá ochráni inžinierske siete pred 
prerastaním koreňovej sústavy stromov. 

- Akékoľvek vynútené zmeny oproti PD je nutné odsúhlasiť s projektantom a pracovníkom 
MsÚ v Trnave, odboru územného rozvoja a koncepcií. 

- Pred kolaudáciou stavby musí byť na Mestskom úrade v Trnave, Trhová 3, odbore územného 
rozvoja a koncepcií, 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 vo 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 1 x vytlačená so zoznamom súradníc). 
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Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany, č. 17294I//2017/BBl zo dňa 06.02.2018 
- Predmetom tejto PD nie je realizácia verejných vodovodov a kanalizácií. Navrhované 

potrubia sú v celom rozsahu prípojky, ktoré neprevezme naša spoločnosť do prevádzky. 
Navrhnutá dažďová kanalizácia bude súčasťou komunikácií a parkovacích plôch, jej 
prevádzkovateľom taktiež nebude TAVOS a.s. 

- TAVOS a.s. je prevádzkovateľom a nie je vlastníkom existujúceho verejného vodovodu 
a kanalizácie, na ktoré sa navrhuje napojenie projektovaných prípojok bytového domu. 
S technickým riešením navrhovaných prípojok a ich napojením na verejné siete súhlasíme. 
V súlade so zmluvami o prevádzkovaní týchto sietí uzavretými s ich vlastníkom – 
spoločnosťou RegiusPark s.r.o a v zmysle zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, § 15 a 16, je nutný súhlas 
vlastníka verejných sietí k napojeniu na verejný vodovod a kanalizáciu. 

- Verejné vodovody sa zriaďujú a prevádzkujú vo verejnom záujme, najmä na účely 
hromadného zásobovania obyvateľstva pitnou vodou. Protipožiarne zabezpečenie musí byť 
nezávislé na tlaku vody vo vodovodnej sieti. Upozorňujeme, vzhľadom na celkovú dĺžku 
prípojok, že prevádzkovateľ verejného vodovodu v súlade so zákonom NR SR č. 442/2002 
Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, § 22 ods. 5, 
zodpovedá za tlak a kvalitu pitnej vody v mieste napojenia na verejný vodovod a nie v mieste 
odberu vody. 

- Všetky objekty vrátane navrhovaných vodomerných šachiet žiadame umiestňovať tak, aby 
bolo dodržané ochranné pásmo verejných inžinierskych sietí v súlade so zákonom NR SR č. 
442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, § 19. 

- Podmienka dodržať maximálne dovolené vypúšťané množstvá do verejnej kanalizácie, ktorá 
bola uvedená vo vyjadrení TAVOS a.s. k ÚK č. 15689/2008/Pj, ostáva v platnosti. 

- Prípojky je možné realizovať dodávateľsky, napojenie prípojok na verejné siete a osadenie 
meradla musí realizovať prevádzkovateľ. Nakoľko sa jedná o vodovod a kanalizáciu 
v prevádzke našej spoločnosti, je nutné, aby investor vopred dohodol s vlastníkom verejných 
sietí fakturáciu odbočení a pripojenia na verejné siete. Meradlo, ktoré zabezpečí podľa 
návrhu v PD stavebník, osadí prevádzkovateľ. Pred realizáciou prípojok je potrebné presné 
podmienky dohodnúť s prevádzkovateľom na Zákazníckom centre TAVOS a.s., F. Kráľa 1, 
Trnava. Investor je povinný pred realizáciu prípojok uzavrieť zmluvu o dodávke vody 
a odvádzaní odpadových vôd. K žiadosti o zriadenie pripojenia je potrebné doložiť situáciu, 
ktorú overil TAVOS a.s. a je súčasťou tohto vyjadrenia. 

 
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, č. OU-TT-OSZP3-2017/039234/ŠSOPaK/Bo zo 
dňa 20.12.2017 
- 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 nevyhnutný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) sa v zmysle § 47 ods. 3 zákona 
o ochrane prírody vyžaduje súhlas Mesta Trnava. V rozhodnutí mesto zároveň uloží 
žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej 
hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody. 

- Rešpektovať existujúcu zeleň v riešenom území – aleje, remízy, 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. 
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- 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, a použiť v zmysle § 4 ods. 4 
zákona o ochrane prírody také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov. 

- 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-OSZP3-2017/039287/ŠSOH/Hu zo 
dňa 20.12.2017 
- Pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. 

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

vznikli počas výstavby. 
 

Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 08.02.2018 
- Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých 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 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. 

 
Okresné riaditeľstvo PZ Trnava č. ORPZ-TT-ODI-20-327/2017 dňa 21.12.2017 
- Vydávanie určenia na použitie dopravného značenia podlieha konaniu v zmysle zákona č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel a predpisov (cestný 
zákon), preto ODI Trnava žiada predložiť projektovú dokumentáciu: 
a) prenosného dopravného značenia v prípade, že počas vykonávania prác bude obmedzená 

bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, či už na cestách a komunikáciách alebo 
na chodníkoch, pričom projektová dokumentácia bude predložená príslušnému cestnému 
správnemu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie v zmysle zák. 
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel a predpisov 
(cestný zákon), 

b) trvalého dopravného značenia, ak príde k trvalej zmene organizácie dopravy po 
ukončení stavby, pričom projektová dokumentácia bude predložená príslušnému 
cestnému správnemu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie 
v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel 
a predpisov (cestný zákon). 
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- Žiadame, aby predložená dokumentácia dopravného značenia bola v súlade s platnou 
legislatívou, teda podľa vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

 
7. Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí a počas prác 

dodržiavať ich ochranné pásma podľa príslušných ustanovení platných právnych predpisov 
a noriem. Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 – Priestorová úprava 
vedenia technického vybavenia. 

8. 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.  

9. Počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 100/2005 Z. z., ktorou sa 
stanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného 
plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, v nadväznosti na § 39 vodného 
zákona. 

10. 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. 

11. Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území. 
12. Oznámiť tunajšiemu úradu začatie stavby. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného 

dohľadu a nimi prizvaných znalcov prístup na stavbu a vytvorí podmienky pre výkon 
dohľadu. 

13. Počas realizácie danej stavby udržiavať čistotu a poriadok na pozemkoch využívaných v 
rámci staveniska a na priľahlých pozemkoch. 

14. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo 
stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. 

15. 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 ). 

16. Po dokončení stavby je stavebník povinný 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, protokol o vykonaných skúškach vodotesnosti potrubí, 
certifikáty preukázania zhody a atesty použitých stavebných materiálov, porealizačné 
geodetické zameranie stavby. 

 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené. 
 
 
 

O d ô v o d n e n i e 
 

Dňa 16.01.2018 bola na OÚ TT - ŠVS doručená žiadosť spoločnosti Domus Project, 
s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava, v zastúpení p. Walterom Silberhornom, Hospodárska 
31, 917 01 Trnava, o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: „SO 01.02 Prípojka 
vody, SO 02.02 Prípojka vody, SO 01.04 Kanalizačná prípojka, SO 01.05 Areálová dažďová 
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kanalizácia“ v rámci stavby „Bytový dom – Arboria Piešťanská BD1 - Obytný súbor Trnava, 
Zátvor II, Ulica Piešťanská“ v k. ú. Trnava, parc. reg. C KN č. 5292/375, 5292/323, 5292/377. 

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

OU-TT-OSZP3-2018/005095/ŠVS/St zo dňa 26.01.2018 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,  
- výpis z listu vlastníctva č. 10411, kópia katastrálnej mapy, 
- zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien, uzatvorená medzi RegiusPark s.r.o., 

Mlynské Nivy 49, Bratislava a stavebníkom,  
- záväzné stanovisko Mesta Trnava v zmysle § 120 a § 140b stavebného zákona vydané pod č. 

OÚRaK/1510-2644/2018/Hn zo dňa 09.02.2018, územné rozhodnutie Mesta Trnava č. 
OSaŽP/34009-88367/2017/Ivá zo dňa 05.12.2017, 

- dokladová časť, ktorá obsahuje stanoviská, vyjadrenia a súhlasy účastníkov konania 
a dotknutých orgánov štátnej správy (TAVOS, a.s. Piešťany, RegiusPark s.r.o. Bratislava, 
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava, 
OR PZ Trnava, ), 

- splnomocnenie Waltera Silberhorna, Hospodárska 31, Trnava, na zastupovanie stavebníka 
v konaní.  

 
  Účastníci konania 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. 
  
 Orgán štátnej vodnej správy preskúmal predloženú žiadosť a ostatné podklady 
rozhodnutia a zistil, že nie sú ohrozené vodohospodárske záujmy ani práva iných, preto rozhodol 
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov, položky č. 60 písm. e) 3. bod prílohy Sadzobník správnych poplatkov 
a zákona č. 465/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva 
financií SR v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike vo výške 3 x 50,0 eur, 
spolu 150,0 eur, bol zaplatený bankovým prevodom dňa 25.01.2018. 
  

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného 
zákona. Musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke Mesta Trnava 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. 
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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 a Mesto Trnava 
overená projektová dokumentácia 

 
 
 
 
 
 
 
 

        Ing. Rudolf Kormúth 
             vedúci odboru 
 
 
 
 
 
 
 
Doručí sa 
 
1. DOMUS PROJECT s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 
2. Mesto Trnava 
3. RegiusPark, s.r.o., Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava 
4. Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P. O. Box 218, 850 00 Bratislava 
5. Ing. Ján Heriban, PROJVODA s.r.o., Cyprichova 22, 831 54 Bratislava 
6. ostatní účastníci konania – verejnou vyhláškou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .................................................                 ............................................ 
  vyvesené dňa                                           zvesené dňa 
         (pečiatka, podpis)         (pečiatka, podpis) 
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Na vedomie 
 
7. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 
8. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava 
9. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP – ŠSMER, Kollárova 8, 917 02 Trnava 
10. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 01 Trnava 
11. OÚ TT - ŠVS, ku spisu 
 

 


