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Oznámenie o začatí vodoprávneho konania  
(verejná vyhláška) 

  
 

Stavebník: 2S real s.r.o., Okružná 25, 919 34 Biely Kostol v zastúpení Ing. Alenou 
Keblovskou, A. Sládkoviča 42, 917 01 Trnava, podal dňa 25.07.2018 na tunajšom úrade 
žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby:  

 
„IBV Podolky V – I. etapa“ 

 
stavebné objekty: SO 07 Kanalizácia splašková 
         SO 08 Odvedenie povrchových zrážkových vôd – dažďová kanalizácia 
 
Miesto stavby: obec Biely Kostol, lokalita Podolky V 

   katastrálne územie: Biely Kostol 
   parc. reg. C KN č. 1003/319, 1027/144, 1027/143, 1003/321 

 
Popis stavby:  
SO 07 Kanalizácia splašková: Splaškové odpadové vody z navrhovaných troch RD budú 
odvádzané navrhnutými stokami BK XI A1 a BK XI A2 – potrubie PP DN 250 s celkovou 
dĺžkou 50 m do vstupnej šachty na stoke BK XI A vybudovanej pre lokalitu Podolky IV. 
SO 08 Odvedenie povrchových zrážkových vôd – dažďová kanalizácia: Odvodnenie 
spevnených plôch bude do uličných vpustov zaústených do dažďovej kanalizácie so 
vsakovacím objektmi (blokmi DRENBLOK). Predpokladané množstvo dažďových vôd 
odvádzaných do podložia: Q = 10,32 l/s. 
 

Dňom podania žiadosti stavebníka 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 
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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 obce Biely Kostol a 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 
  (pečiatka, podpis)          (pečiatka, podpis) 
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Doručí sa 
 
1. 2S real s.r.o., Okružná 25, 919 34 Biely Kostol 
2. Ing. Alena Keblovská, A. Sládkoviča 42, 917 01 Trnava 
3. Obec Biely Kostol 
4. Ing. Ján Šprinka - PROINK, Lomonosovova 6, 917 08 Trnava 
5. Ing. Martin Bejda, Bernolákova 71, 919 21 Zeleneč 
6. ostatní účastníci konania – verejnou vyhláškou 
7. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 
8. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava 
9. SPP -  distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26  
10. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 
11. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
12. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 01 Trnava 
13. OÚ TT - ŠVS, ku spisu 

 
 
 
 

 


