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Štátna vodná správa 

č. OU-TT-OSZP3-2020/021590           V Trnave 04.06.2020 

 

 

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania 
(verejnou vyhláškou) 

  

Stavebník: KALDO-INVEST s.r.o., Mikovíniho 7568/11, 917 01 TRNAVA, IČO: 

48 172 821 v zastúpení: BEVVA s.r.o., Ovocná 2844/12, 917 08 Trnava, IČO: 46 813 080 

podal dňa 04.05.2020 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie povolenia na vodnú stavbu: 

 

„SO 02 VODA, SO 03 KANALIZÁCIA, SO 04 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA“ 

 

v rámci stavby „IBV Smolenice - ZA BRÁNOU – Technická infraštruktúra“  

 

na pozemkoch s parc. č.: 2474/12,13,14,15,16 v k. ú. Smolenice. 

  

Stručný popis stavby: Predmetom projektu je vybudovanie obytnej zóny, ktorá začína už 

v jestvujúcej časti Bernolákovej ulice. Projekt rieši vybudovanie Vodovodu pre napojenie 

navrhovanej IBV pre 41 RD. Vodovod D110 v celkovej dĺžke 688,89 m bude členený na 

vetvy V1 v dĺžke 91,4 m, V2 v dĺžke 282,72 m, V3 v dĺžke 250,21 m a V4 v dĺžke 64,56 m. 

K rodinným domom budú vyvedené prípojky HDPE D32. Na trase vodovodu budú osadené 4 

požiarne hydranty DN80. Trasa vodovodu bude začínať napojením na existujúci vodovod 

PVC D100 idúceho v chodníku na križovaní ulíc Hviezdoslavova a Bernolákova. 

Odkanalizovanie riešenej lokality bude pomocou splaškovej kanalizácie gravitačnej PVC DN 

250. Na kanalizácii bude 16 revíznych šácht K1-K16. Splašková kanalizácia sa bude skladať 

z dvoch vetiev K1 dĺžky 280,19 m a K2 dĺžky 242,61 m. K rodinným domom budú vyvedené 

kanalizačné prípojky DN160. 

Dažďové vody z navrhovanej výstavby budú odvádzané pomocou uličných vpustí do 

dažďovej kanalizácie zaolejovanej PVC DN 250. Na kanalizácii bude vybudovaných 18 ks 

betónových sácht. Dažďová kanalizácia bude zložená z dvoch vetiev D1 a D2 celkovej dĺžky 

539,281 m. Na konci každej vetvy pred vyústením bude osadený odlučovač ropných látok 

ORL Klartec KL 20/l sII. Prečistené dažďové vody z ORL budú zaústené do vsakovacích 

objektov Vsak1 a Vsak2 zložených zo vsakovacích blokov. 

 

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 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 s ustanovením 
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§ 73 vodného zákona oznamuje začatie vodoprávneho konania verejnou vyhláškou 

dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania. 

 

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 

v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona, inak sa na neskoršie podané námietky neprihliadne. 

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy, inak podľa 

ustanovenia § 61 ods. 6 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné. Na 

pripomienky alebo námietky, ktoré mohli byť uplatnené v územnom konaní, sa neprihliada. 

 

Do  podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom oddelení OÚ TT - ŠVS, 

Kollárova 8, č. dverí 233 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   

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 internetovej stránke ministerstva, 

internetovom portáli slovensko.sk, úradnej tabuli obce Smolenice 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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Doručí sa: 

 

1. KALDO-INVEST s.r.o., Mikovíniho 7568/11, 917 01 TRNAVA 

2. BEVVA s.r.o., Ovocná 2844/12, 917 08 Trnava 

3. 3MP projekt, s.r.o., Pribinova 4, 920 01 Hlohovec 

4. Mgr. Ivan Rábara, Štúrova 722/26, 919 04 Smolenice 

5. BWS build&invest s.r.o., Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9 – Hloubětín 

6. Ing. Ivana Bučková, Teodora Tekela 6480/8, 917 01 Trnava 

7. Bc. Stanislav Janšák, Teodora Tekela 6480/8, 917 01 Trnava 

8. PhDr. Alexander Marček, Klempova 9462/4, 917 01 Trnava 

9. Mária Greššová, B. Smetanu 14, 917 01 Trnava 

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

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

12. NASES, Kollárova 8, 917 02 Trnava 

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

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

15. OR HaZZ v Trnave, Rybníkova 9, 917 00 Trnava 

16. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrova 1, 917 01 Trnava 

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

18. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku č. 3/834, 921 80 

Piešťany 

19. Obec Smolenice, v zastúpení starostkou obce 

20. OÚ TT – ŠVS, ku spisu 


