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Vec
Rekonštrukcia vodovodu v obci Naháč - oznámenie o začatí vodoprávneho konania o predĺžení platnosti povolenia
- verejná vyhláška

Dňa 25.08.2020 bola 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“) doručená žiadosť
stavebníka: Obec Naháč v zastúpení starostom obce o predĺženie platnosti povolenia vydaného rozhodnutím OÚ
TT – ŠVS pod č. OU-TT-OSZP3-2014/021003/ŠVS/St zo dňa 30.10.2014 (právoplatné dňa 03.12.2014), ktorého
platnosť bola predĺžená rozhodnutím OÚ TT - ŠVS č. OU-TT-OSZP3-2016/029228/ŠVS/St zo dňa 03.11.2016
(právoplatné dňa 13.12.2016) a č. OU-TT-OSZP3-2018/033296/ŠVS/St zo dňa 26.11.2018 (právoplatné dňa
31.12.2018), na uskutočnenie vodnej stavby:

„Rekonštrukcia vodovodu obce Naháč“

na pozemkoch s parc. č. 1733/6, 1733/7, 1790/2, 1790/3, 1733/1, 226/3, 227/2, 4, 193/1, 271/3, 271/4, 271/1, 330
v k. ú. Naháč,

a povolenia na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. g) vodného zákona na čerpanie podzemných vôd
pri hydrogeologickom prieskume.

Popis stavby:
Projekt stavby rieši čiastočnú rekonštrukciu stavebnej a technologickej časti pramennej záchytky, rekonštrukciu
odpadového a prelivného potrubia z pramennej záchytky, stavebnej a potrubnej časti jestvujúceho zemného
vodojemu 50 m³, rekonštrukciu prívodného vodovodného potrubia do obce DN 250 s dĺžkou 525,2 m a časti
obecných rozvodov vody (vodovodná vetva „A1“ DN 150), vybudovanie doplnkového vodného zdroja HGV-N1 s
armatúrnou šachtou nad vrtom a zariadenie staveniska.

Dňom doručenia 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 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
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ustanovenia § 61 stavebného zákona v súlade s ustanovením § 73 vodného zákona oznamuje verejnou vyhláškou
začatie vodoprávneho konania účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy.
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. Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na
tunajšom oddelení OÚ TT - ŠVS, Kollárova 8, č. dverí 220.

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 Obce Naháč 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.

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

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

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k OU-TT-
OSZP3-2020/033398-002
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Obec Naháč, Naháč 84, 919 06 Naháč
Združenie obcí Trstín - Horná Krupá - Bíňovce, Obecný úrad Trstín 95, 919 05 Trstín
Obec Horná Krupá, Horná Krupá 186, 919 65 Horná Krupá
Obec Bíňovce, Bíňovce 134, 919 07 Bíňovce
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 921
80 Piešťany 1
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 1
Ing. Rudolf Hasička, Trnava, 917 01 Trnava 1
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 0/10, 921 79 Piešťany 1
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
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Rybníkova, 917 00 Trnava
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, Starohájska 3, 917 01 Trnava 1
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová, 917 01 Trnava 1
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