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Vec 

Upovedomenie ostatných účastníkov konania o podaní odvolania verejnou vyhláškou 

 

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, štátna vodná správa, Kollárova 8, 917 02 Trnava 

(ďalej len „OÚ TT – ŠVS“) ako príslušný orgán 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 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“) rozhodnutím verejnou 

vyhláškou č. OU-TT-OSZP3-2019/014256/ŠVS/BB zo dňa 05.08.2019 v prvej časti rozhodnutia 

povolil v zmysle § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do 

podzemných vôd a v druhej časti rozhodnutia povolil v zmysle § 26 a § 52 vodného zákona a 

podľa § 66 stavebného zákona uskutočnenie vodných stavieb: „SO 03 Verejný vodovod,          

SO 04.1 Verejná splašková kanalizácia, SO 04.2 Dažďová kanalizácia“ na pozemkoch 

register „C“ parc. č. 505, 10406/3, 10406/9, 10406/80, 10406/81, 10406/97, 10406/98, 

10406/118, 10406/136, 10406/158, 10406/159, 10406/209, 10406/224, 10406/225, 10406/226, 

10415 v k. ú. Pác (Obec Cífer) v rámci hlavnej stavby: „IBV a HVB Pác – novostavba“. 

Dňa 12.08.2019 bolo na OÚ TT - ŠVS doručené zo strany účastníka konania,               

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava, office: 

Námestie SNP 13/B, 841 01 Bratislava, voči uvedenému rozhodnutiu odvolanie prostredníctvom 

elektronickej podateľne zo dňa 10.08.2019, odvolanie bolo podané v zákonnej lehote. Úplné 

znenie odvolania: 

 

Doručí sa podľa rozdeľovníka 

http://www.minv.sk/
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„Voči rozhodnutiu Okresného úradu Trnava č. OU-TT-OSZP3-2019/014256/ŠVS/BB zo dňa 

05.08.2019 sa odvolávame pre nezákonnosť z nasledovných dôvodov: 

Podľa §16a ods.14 vodného zákona „Ak orgán štátnej vodnej správy rozhodne, že ide o 

navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b), žiadateľ požiada orgán štátnej vodnej správy o 

vydanie rozhodnutia, v ktorom orgán štátnej vodnej správy určí, či sa realizáciou navrhovanej 

činnosti splnia podmienky podľa § 16 ods. 6 písm. b) bodov 1 až 4.“ 

Podľa vyhodnotenia stavebného úradu „Rozhodnutie či ide o navrhovanú činnosť podľa §16 ods. 

6 písm. b zákona č. 64/2004 Z. z. o vodách vydal Okresný úrad Žilina pod č. OU-LZAOSZP2-

2019/016795-06/Mc zo dňa 31.05.2019 rozhodnutie, v ktorom rozhodol takto: Navrhovaná 

činnosť/stavba „Vodná nádrž Zadná voda a ČS a TS“ je činnosťou podľa §-u 16 ods. 6 písm. b) 

vodného zákona a nie je potrebné posúdenie podľa §-u 16a ods. 14 vodného zákona.“ 

Vyhodnotenie je zmätočné, pretože ak už Okresný úrad Žilina rozhodol, že sa jedná 

o projekt podľa § 16 ods. 6 vodného zákona, tak mal súčasne zákonnú povinnosť podľa § 16a 

ods. 14 vodného zákona vyhodnotiť súlad projektu s podmienkami podľa § 16 ods. 6 písm. b bod 

1 až bod 4 vodného zákona. Z rozhodnutia totiž vyplýva, že Okresný úrad Žilina síce rozhodol, 

že je to projekt podľa § 16 ods. 6, ale už ďalej neskúmal, či spĺňa podmienky podľa § 16 ods. 6 

písm. b bod 1 až bod 4, hoci to bola jeho zákonná povinnosť; toto vyhodnotenie sa malo vykonať 

podľa § 16a ods. 15 vodného zákona na základe sprievodnej správy k projektovej dokumentácii 

pre stavebné povolenie a správy VÚVH. Podľa § 16a ods. 21 je totiž oprávnenie realizovať 

stavbu až potom, čo by Okresný úrad Žilina vo svojom rozhodnutí určil, že stavbu je možné 

zrealizovať. 

Keďže však Okresný úrad Žilina nevyhodnocoval súlad s podmienkami, nemohol ani 

určiť, či je možné predmetnú stavbu realizovať.  

Bez takéhoto rozhodnutia však platí zákonný zákaz vydať povolenie podľa § 16a ods. 23 

vodného zákona, teda úrad nedodržal zákonom určený zákaz a rozhodnutie vo veci vydal aj bez 

rozhodnutia podľa § 16a ods. 21 vodného zákona hoci to mal priamo zakázané. 

Túto skutočnosť namietame podľa § 140b ods. 6 Stavebného zákona; v danom prípade je 

potrebné správne aplikovať ustanovenie § 140b ods. 6 Stavebného zákona o zabezpečení 

zjednocujúceho stanoviska v súbehu s § 65 Správneho poriadku o preskúmaní právoplatného 

rozhodnutia  mimo odvolacie konanie nadriadeným orgánom, ktorým je Ministerstvo dopravy a 

výstavby SR. 

V rámci doplňujúceho dokazovania podľa § 56 Správneho poriadku teda navrhujeme 

nasledovné dôkazy: 

Zabezpečiť zjednocujúce stanovisko k odvolaniu podľa § 140b ods. 6 Stavebného zákona. 

Podľa § 59 ods. 1 Správneho poriadku odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v 

celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni. 

Vzhľadom na konštatované pochybenia v stavebnom konaní žiadame, aby odvolací orgán 

napadnuté rozhodnutie zrušil podľa  § 59 ods. 3 a vec vrátil na nové stavebné konanie. Toto 

odvolanie má podľa § 55 ods. 1 Správneho poriadku odkladný účinok. 

Žiadame byť oboznámení s podkladmi odvolacieho konania pre účely vyjadrenia sa podľa § 33 

ods. 2 a § 56 Správneho poriadku v samotnom konaní o odvolaní. Zároveň žiadame, aby v 

rozhodnutí o odvolaní boli všetky naše námietky v odvolaní citované podľa § 47 ods. 3 posledná 

veta Správneho poriadku a odvolací orgán uviedol, ako sa s nimi vysporiadal a ako ich v 

rozhodnutí zohľadnil. S podkladmi odvolacieho orgánu žiadame byť oboznámení podľa § 23 

ods. 1 pred samotným vydaním druhostupňového rozhodnutia a umožniť odvolateľovi sa k nim 

podľa § 33 ods. 2 Správneho poriadku vyjadriť. 

Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame v zmysle § 25a Správneho poriadku a § 17 

ods. 1 zákona o e-governmente doručovať výhradne len do elektronickej schránky nášho 

združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme poštou 

nezasielať. 
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Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods. 1 Správneho poriadku cestou 

elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.“ 

 

OÚ TT - ŠVS v súlade s § 56 správneho poriadku v nadväznosti na § 26 správneho 

poriadku upovedomuje ostatných účastníkov konania verejnou vyhláškou o obsahu podaného 

odvolania a zároveň ostatných účastníkov konania vyzýva, aby sa k uvedenému odvolaniu 

vyjadrili v lehote do 5 dní od doručenia tohto upovedomenia. Na neskôr uplatnené pripomienky 

alebo námietky sa neprihliada. 

 

Dňa 12.08.2019 bolo začaté odvolacie konanie. 

 

Upovedomenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 26 správneho 

poriadku. Upovedomenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na internetovej stránke 

ministerstva, úradnej tabuli obce Cífer a úradnej tabuli 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 
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Rozdeľovník k upovedomeniu ostatných účastníkov konania o podaní odvolania verejnou 

vyhláškou č. OU-TT-OSZP3-2019/014256/ŠVS/BB zo dňa 13.08.2019: 

 

1. STONE CULTURE, spol. s r. o., Čerešňová 2, 900 25 Chorvátsky Grob v zastúpení: 

Marek Hrušovský, Rošlímska 3, 919 27 Brestovany 

2. ASRA, spol. s r. o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji 

3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 

4. Ing. Miroslav Lazorík, Jesenského 2735/184, 069 01 Snina 

5. Ing. Milan Hudák, Vihorlatská 1417/5, 069 01 Snina 

6. TOPLAY s. r. o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava 

7. Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer 

8. Projektant: Ing. Patrik Voltman, Pribinova 4, 920 01 Hlohovec 

9. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany prírody a krajiny, 

Kollárova 8, 917 02 

10. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa manažmentu environmentálnych 

rizík, Kollárova 8, 917 02 

11. Roľnícke Družstvo v Cíferi, Trnavská 525, 919 43 Cífer 

12. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava 

13. MICHLOVSKÝ, spol. s r. o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 

14. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 07 Trnava 

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

16. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

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

18. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

19. Verejnou vyhláškou – ostatným účastníkom konania 

20. OÚ TT-ŠVS – ku spisu 

 


