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  Oznámenie o začatí vodoprávneho konania  

(Verejná vyhláška) 
 
 

Dňa 18.04.2019 bola na tunajší úrad doručená žiadosť stavebníka Petra Tomašoviča, 

919 29  Malženice 318 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: 
 

„Studňa“  
 

realizovanej v rámci hlavnej stavby ,,Montážna hala Malženice“ na pozemku s parc. č.: 618/21 

v k. ú. Malženice. 

 

Uvedeným dňom 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 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 s ustanovením               

§ 73 vodného zákona oznamuje začatie vodoprávneho konania verejnou vyhláškou dotknutým 

orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania. 
 

 

Popis stavby:                                                                

Objekt montážnej haly bude zásobovaný úžitkovou vodou z navrhovanej vŕtanej studne. 

Zásobovanie vodou pre technologické účely vo výrobnej hale nie je potrebné. Navrhovaná 

studňa bude hĺbky cca 10 m s priemerom vrtu DN 300, v ktorom bude inštalovaná zárubnica 

priemeru DN 200 s perforovanou časťou od hĺbky 4,4 do 5,8 m. Ročná potreba vody je 

predpokladaná v množstve 135 m
3
/rok.  

 

Nakoľko sú OÚ ŠVS 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. 
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Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na OÚ ŠVS a svoje 

námietky a pripomienky uplatniť do 7 pracovných dní od zvesenia tohto oznámenia. 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. 
 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom oddelení OÚ ŠVS, Kollárova 

8, č. dverí 234 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 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ing. Rudolf Kormúth 

vedúci odboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       vyvesené dňa                                                                   zvesené dňa 

 

 

Doručí sa 

1. Peter Tomašovič, 919 29  Malženice 318 

2. Peter Jankech, 919 29  Malženice 417 

3. Obec Malženice, Obecný úrad 294, 919 29 Malženice 

4. Projektant: Ing. Lucia Adamcová, Lomonosovova 6, 917 08  Trnava          

5. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Riaditeľstvo OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku               

č. 3/834, 921 80  Piešťany 

6. Slovenský pozemkový fond, Vajanského 22, 917 01  Trnava 

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

8. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11  Bratislava 

9. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 

10. ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou 

11. OÚ ŠVS k spisu 


