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Oznámenie o začatí vodoprávneho konania  

(verejná vyhláška) 

  

 

Stavebník: SiSi sped, s.r.o., Jabloňová 1, 917 05 Trnava - Modranka, podal dňa 

06.03.2019 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie: 

 

I. povolenia na uskutočnenie vodnej stavby:  

 

stavebný objekt: D3 Dažďová kanalizácia 

 

v rámci stavby: „Priemyselno-obchodný areál – SO 05 Skladová hala“ 

 

II. povolenia na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona na 

vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd. 

 

Miesto stavby: Trnava – Modranka, Seredská ulica 

katastrálne územie Modranka  

parc. reg. C KN č. 443/13, 444/1 

 

Popis stavby:  

Dažďová kanalizácia rieši odvádzanie vôd z povrchového odtoku z navrhovanej spevnenej 

plochy, parkoviska a strechy haly do podzemných vôd vsakovaním. Súčasťou stavby 

dažďovej kanalizácie je odlučovač ropných látok s kapacitou 40 l/s a výstupnou hodnotou 

NEL do 0,1 mg/l, retenčná nádrž s objemom 23 m³ a vsakovacia studňa. 

 

Dňom podania žiadosti stavebníka bolo začaté vodoprávne konanie. 

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 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 ods. 4 stavebného zákona v súlade 
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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. 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    vyvesené dňa                                           zvesené dňa 

  (pečiatka, podpis)          (pečiatka, podpis) 
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Doručí sa 

 

1. SiSi sped, s.r.o., Jabloňová 1, 917 05 Trnava – Modranka 

2. Štefan Sivák, Jabloňová 1, 917 05 Trnava 

3. Mesto Trnava 

4. Farma Fresh Slovakia, s.r.o., Seredská 247, 917 05 Trnava 

5. Ondrej Staník, 023 57 Olešná 572 

6. Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava 

7. Ing. Stanislav Švec, Farská 65, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou 

8. ostatní účastníci konania – verejnou vyhláškou 

9. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 

10. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava 

11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbová 6, P. O. Box 1, 917 09  Trnava 

12. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 01 Trnava 

13. OÚ TT - ŠVS, ku spisu 

 

 

 

 

 

 

 


