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Vec
Zmena stavby "Kanalizácia na ulici Zavarská, Koniarekova a Jačmenná, Trnava" pred jej dokončením - oznámenie
o začatí vodoprávneho konania - verejná vyhláška

Stavebník: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany podal dňa 07.07.2020 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“) žiadosť o vydanie povolenia v zmysle podľa
ustanovenia § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) vodného zákona v súčinnosti s § 68 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na zmenu
vodnej stavby:

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

pred jej dokončením.

Povolenie na uskutočnenie uvedenej vodnej stavby vydal Obvodný úrad životného prostredia Trnava rozhodnutím
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), č. G2012/01309/ŠVS/Mi zo dňa 08.06.2012 (právoplatné dňa 18.07.2012)
a rozhodnutím OÚ TT - ŠVS č. OU-TT-OSZP3-2014/07504/ŠVS/St zo dňa 30.04.2014 (právoplatné dňa
10.06.2014), č. OU-TT-OSZP3-2016/013647/ŠVS/St zo dňa 19.05.2016 (právoplatné dňa 22.06.2016) a č. OU-TT-
OSZP3-2018/015220/ŠVS/St zo dňa 28.05.2018 (právoplatné dňa 29.06.2018).

Miesto stavby: katastrálne územie: Trnava
parc. reg. C KN č. 9066/1, 5774/21, 5774/121, 5774/144, 5772/97, 5772/10, 5680/205, 5680/8
parc. reg. E KN č. 1280, 1275/201, 1271/1, 1271/2, 1234/2, 1234/202

Popis zmeny stavby:
Po hydraulickom posúdení navrhnutého kanalizačného systému a zohľadnení priestorových podmienok v mieste
stavby po jej začatí je navrhnutá zmena profilu stoky „III-15“ ulica Koniarekova z DN 400 na DN 500, jej posun
na druhú stranu cesty č. III/1279, zrušenie ČS a výtlačného potrubia „V“, vybudovanie stoky „IV“ ulica Jačmenná
z potrubia DN 300 v dĺžke 160 m a stoky „V“ ulica Zavarská z potrubia DN 300 v dĺžke 190 m. Súčasťou stavby
sú kanalizačné prípojky z potrubia DN 200 v počte 7 ks a 17 prípojok od uličných vpustov.

OU-TT-OSZP3-2020/027970-0073002/2020



2 / 3

Dňom podania 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 písm. a) vodného zákona 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 a § 68 stavebného zákona v
súlade 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 (http://
www.minv.sk/?verejne-vyhlasky-6, https://cuet.slovensko.sk/). 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.

Príloha
prehľadná situácia

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

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Rozdeľovník k OU-TT-
OSZP3-2020/027970-002

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 0/10, 921 79 Piešťany 1
Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava
ŽOS Trnava, a.s., Koniarekova, 917 21 Trnava
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava 1
PN Invest, a.s., Koniarekova 19, 917 21 Trnava
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava,
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava, Zavarská 9, 917 01 Trnava 1
Školské hospodárstvo Trnava, Zavarská 5841, 917 01 Trnava 1
Jaroslava Vašková, Perecká ul. 2969/19, 934 05 Levice 5
MONSTAV PROJEKT, s.r.o., SNP 26, 934 01 Levice 1
AQUA-Kubiš s. r. o., Hviezdoslavova 31/462, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
OTNS, a. s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava-Nové Mesto
Siemens Mobility, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 4
STEFE Trnava, s. r. o., Františkánska 16, 917 32 Trnava
Trnavská teplárenská, a. s., Coburgova 84, 917 42 Trnava
O2 Slovakia, s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5
TT-IT,s.r.o., Trhová 2, 917 01 Trnava 1
UPC BROADBAND SLOVAKIA , s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava-Petržalka
Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Rybníkova, 917 00 Trnava
Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, Starohájska 3, 917 01 Trnava 1

OU-TT-OSZP3-2020/027970-0073002/2020



OU-TT-OSZP3-2020/027970-0073002/2020-P001



Identifikátor elektronického formulára: 50349287.Dolozka_o_autorizacii.sk, Jazyk: SK, Verzia: 1.2

Doložka o autorizácii
Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu
Názov: [Zmena stavby "Kanalizácia na ulici Zavarská, Koniarekova a Jačmenná,

Trnava" pred jej dokončením - oznámenie o začatí vodoprávneho konania -
verejná vyhláška]

Identifikátor: OU-TT-OSZP3-2020/027970-0073002/2020

Autorizácia elektronického úradného dokumentu
Dokument autorizoval: Rudolf Kormuth
Oprávnenie: Veduci odboru okresneho uradu
Zastupovaná osoba: Okresny urad Trnava
Spôsob autorizácie: Kvalifikovaný mandátny certifikát
Dátum a čas autorizácie: 16.07.2020 09:02:27
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: 16.07.2020 09:02:35
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-TT-OSZP3-2020/027970-0073002/2020

Ostatné prílohy
Označenie listov príloh, ktoré nie sú platne autorizované alebo nie sú autorizované vôbec:

OU-TT-OSZP3-2020/027970-0073002/2020-P001

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii
Doložku vyhotovil: Smutná Miroslava, Mgr.
Funkcia alebo pracovné
zaradenie:

odborný radca

Označenie orgánu: Okresný úrad Trnava
IČO: 00151866

Dátum vytvorenia doložky: 16.07.2020
Podpis a pečiatka:


	Úradný list
	Prehľadná situácia
	xml Rovnopis

