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č. OU-TT-OSZP3-2018/015220/ŠVS/St          V Trnave 11.04.2018 
 
 
 
 
 
 

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania  
(verejná vyhláška) 

  
 

Dňa 09.04.2018 bola 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“) doručená žiadosť stavebníka: Trnavská 
vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany o predĺženie platnosti 
povolenia vydaného rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia Trnava pod č. 
G2008/00182/ŠVS/Mi zo dňa 03.06.2008 (právoplatné dňa 09.07.2008), ktorého platnosť 
bola predĺžená rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia Trnava pod č. 
G2010/01573/ŠVS/St zo dňa 09.06.2010 (právoplatné dňa 16.07.2010) a č. 
G2012/01309/ŠVS/Mi zo dňa 08.06.2012 (právoplatné dňa 18.07.2012), rozhodnutím OÚ TT 
- ŠVS č. OU-TT-OSZP3-2014/07504/ŠVS/St zo dňa 30.04.2014 (právoplatné dňa 
10.06.2014) a č. OU-TT-OSZP3-2016/013647/ŠVS/St zo dňa 19.05.2016 (právoplatné dňa 
22.06.2016), na uskutočnenie vodnej stavby: 

 
„Kanalizácia na ul. Zavarská, Koniarekova a Jačmenná, Trnava“ 

 
na pozemkoch s parc. č. 5680/8, 5753/1, 5680/205, 5770/1, 5772/10, 9066/1, 9066/2, 9066/4 
v k. ú. Trnava. 
 
Popis stavby:  
Projekt stavby rieši: presmerovanie toku splaškových odpadových vôd od bytových domov na 
Zavarskej ulici č. 24-31 od areálu ŽOS na Koniarekovu ulicu, presmerovanie výtlaku od 
čerpacej stanice v areáli veterinárnej stanice od kanalizácie smerujúcej do ŽOS na 
Koniarekovu ulicu, vybudovanie splaškovej stoky na Koniarekovej ulici (v súbehu 
s existujúcou kanalizáciou), zaústenej do stoky pred Sasinkovou ulicou. 
Rozsah stavby:  
- stoka „III-15“ ulica Koniarekova, HDPE DN/OD 400- 871,9 m,  
- stoka „IV“ ulica Zavarská -Jačmenná, HDPE DN/OD 315- 402,8 m,  
- výtlačné potrubie „VIV“ ulica Zavarská – Jačmenná, HDPE D 180x6,9 – 156,2,  
- ČS na ulici Jačmenná, Q = 40 l/s, H = 5,8 m, sústreďuje odpadové vody zo stoky „IV“ 

a čerpaním ich dopravuje výtlačným potrubím do stoky „III-15“. Stavebná časť ČS tvorí 
betónová nádrž s DN 2200 mm a hĺbkou 3,5 m,  

- 29 ks kanalizačných šácht 
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Dňom doručenia žiadosti stavebníka bolo začaté vodoprávne konanie. 
 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 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“), podľa ustanovenia § 61 stavebného 
zákona v súlade s ustanovením § 73 vodného zákona oznamuje verejnou vyhláškou začatie 
vodoprávneho konania účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy. 

 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 pripomienky alebo námietky, ktoré mohli byť uplatnené v územnom konaní, 
sa neprihliada. 
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. 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. 
 
 
 
 
 
 

 Ing. Rudolf Kormúth 
       vedúci odboru  

 
 

 
 

Doručí sa: 
 
1. Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 
2. Mesto Trnava 
3. MONSTAV PROJEKT, s. r. o., Ing. Jaroslava Vašková, A. Sládkoviča 2, 934 01 Levice 
4. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 811 04 Bratislava 1 
5. ŽSR - Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
6. ŽSR, Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava, Regionálne pracovisko Bratislava, 

Šancová 5/C, 811 04 Bratislava 
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7. ŽOS Trnava, a.s., Koniarekova 19, 917 21 Trnava 
8. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava 
9. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 91701 Trnava  
10. Školské hospodárstvo, Zavarská 10, 917 28 Trnava 
11. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava 
12. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
13. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava  
14. Trnavská teplárenská, a. s., Coburgova 84, 917 42 Trnava 
15. Siemens, s.r.o., Stromová 9, 830 01 Bratislava 
16. Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 
17. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04  Bratislava 
18. UPC Trnavatel, s.r.o., Horné Bašty 29, 917 01 Trnava 
19. TT-IT, s. r. o., Ulica Trhová 2, 917 01 Trnava 
20. MO SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
21. OR Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Rybníková 9, 917 00 Trnava 
22. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 
23. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, P. O. BOX 1, 

917 09 Trnava 
24. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, 917 

02  Trnava 
25. Okresné riaditeľstvo PZ Trnava, ODI, Starohájska 3, 917 01  Trnava 
26. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 01 Trnava 
27. ostatní účastníci – verejnou vyhláškou 
28. OÚ TT - ŠVS, ku spisu 

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

 
 
 

 


