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R O Z H O D N U T I E 

(verejná vyhláška) 
 

 

 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, 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 § 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 § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,správny poriadok“) 

 

p r e r u š u j e   k o n a n i e  
 

vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „IBV Podolky V – I. etapa - 

stavebné objekty SO 07 Kanalizácia splašková, SO 08 Odvedenie povrchových 

zrážkových vôd – dažďová kanalizácia“ v obci Biely Kostol, katastrálne územie: Biely 

Kostol, parc. reg. C KN č. 1003/319, 1027/144, 1027/143, 1003/321, 

 

stavebníkovi:  2S real s.r.o., Okružná 25, 919 34 Biely Kostol, IČO: 50413805, 

 

z dôvodu začatia konania o predbežnej otázke – súdneho konania o určenie neplatnosti 

právneho úkonu (návrh na vklad vlastníckeho práva č. k. V 7529/2017) spojeného s návrhom 

na nariadenie neodkladného opatrenia na základe žaloby podanej na Okresný súd Trnava dňa 

30.01.2018 pod spisovou značkou 25Cb/35/2018. 

 

OÚ TT – ŠVS bude v konaní pokračovať v súlade s ustanoveniami § 29 ods. 4 

správneho poriadku, len čo pominie prekážka, pre ktorú sa konanie prerušilo. Počas 

prerušenia konania v zmysle § 29 ods. 5 správneho poriadku lehoty neplynú. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Stavebník 2S real s.r.o., Okružná 25, 919 34 Biely Kostol v zastúpení Ing. Alenou 

Keblovskou, A. Sládkoviča 42, 917 01 Trnava, podal dňa 25.07.2018 na tunajšom úrade 

žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: „IBV Podolky V – I. etapa - 
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stavebné objekty SO 07 Kanalizácia splašková, SO 08 Odvedenie povrchových zrážkových 

vôd – dažďová kanalizácia“ v obci Biely Kostol, katastrálne územie: Biely Kostol, parc. reg. 

C KN č. 1003/319, 1027/144, 1027/143, 1003/321. 

 

OÚ TT - ŠVS oznámil začatie vodoprávneho konania oznámením verejnou vyhláškou 

č. OU-TT-OSZP3-2018/025975/ŠVS/St zo dňa 02.08.2018 bez miestneho šetrenia a ústneho 

konania, pretože žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie vodnej stavby.  

 

Dňa 03.09.2018 bolo na OÚ TT - ŠVS doručené oznámenie spoločnosti 

MIGRAREAL, s.r.o., Matuškova 11, 917 01 Trnava, že v súčasnosti na Okresnom súde 

Trnava prebieha súdne konanie č. k. 25Cb/35/2018, predmetom ktorého sú aj nehnuteľnosti 

(parc. reg. C KN č. 1003/319, 1027/144), na ktorých sa má uskutočniť navrhovaná vodná 

stavba. Vzhľadom na to, že skutočnosť spočívajúca v prebiehajúcom súdnom konaní č. k. 

25Cb/35/2018 je pre príslušné vodoprávne konanie významná, zakladá oprávnený nárok spol. 

MIGRAREAL, s.r.o. ako aj jej právom chránený záujem na prerušenie tohto vodoprávneho 

konania. 

 

OÚ TT - ŠVS posúdil oznámenie spoločnosti MIGRAREAL, s.r.o. a jej žiadosť 

o prerušenie vodoprávneho konania. Keďže rozhodnutie o predbežnej otázke (rozhodnutie v 

súdnom konaní  č. k. 25Cb/35/2018 týkajúce sa vlastníckych práv k predmetným pozemkom) 

má význam pre rozhodnutie správneho orgánu, OÚ TT - ŠVS konanie prerušil podľa § 29 

ods. 1 správneho poriadku. 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 

stavebného zákona. Musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce 

Biely Kostol 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. 

 

 

 

P o u č e n i e 

 

Proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa ustanovenia § 29 odsek 3 

správneho poriadku nemožno odvolať. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Ing. Rudolf Kormúth 

              vedúci odboru 
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Doručí sa 

 

1. 2S real s.r.o., Okružná 25, 919 34 Biely Kostol 

2. Ing. Alena Keblovská, A. Sládkoviča 42, 917 01 Trnava 

3. MIGRAREAL, s.r.o., Matuškova 11, 917 01 Trnava 

4. Obec Biely Kostol 

5. Ing. Ján Šprinka - PROINK, Lomonosovova 6, 917 08 Trnava 

6. Ing. Martin Bejda, Bernolákova 71, 919 21 Zeleneč 

7. ostatní účastníci konania – verejnou vyhláškou 

8. OÚ TT - ŠVS, ku spisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .................................................                 ............................................ 

    vyvesené dňa                                           zvesené dňa 

  (pečiatka, podpis)          (pečiatka, podpis) 

 

 

 

 

 


