
OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA 
 odbor starostlivosti o životné prostredie 

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia  

Kollárova 8,  917 02  Trnava  

 

 

 

      Telefón Fax  E – mail                                          Nte Internet    IČO 

      ++42133/5564 305 ++42133/5513 871  miroslava.smutna@minv.sk  www.minv.sk/? 

okresny-urad-trnava 

   00151866 

 

 

č. OU-TT-OSZP3-2018/001999/ŠVS/St          V Trnave 23.01.2018 

 

 

 

 

 

 

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania  

(verejná vyhláška) 

  

 

Stavebník: PERIUM s.r.o., A. Žarnova 1, 917 02 Trnava, podal dňa 09.11.2017 na 

tunajšom úrade žiadosť o vydanie: 

 

I. povolenia na uskutočnenie vodnej stavby:  

 

stavebné objekty:  SO 02 Vodovod  

SO 03 Kanalizácia dažďová 

SO 04 Kanalizácia splašková 

 

v rámci stavby: „IBV Felbanka 1 – I. a II. etapa“ 

 

II. povolenia na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona na 

vypúšťanie vôd z povrchového odtoku (dažďových vôd) do podzemných vôd. 

 

Miesto stavby: Trnava, Cukrová ulica 

katastrálne územie Trnava  

parc. reg. C KN č. 3463/6, 3463/7, 3468/48, 3472/15, 9079/3, 9079/2, 3486/73, 3486/1, 

3486/64, 3542/2, 3486/26, 3486/53, 3486/99, 3486/100, 3486/135, 3486/105, 3486/65, 

3486/119, 3486/136, 3486/78, 3486/109, 3486/76, 3486/110, 3486/137, 3486/25, 3486/66, 

3486/111, 3486/138, 3486/139, 3486/72, 3486/63, 3486/96, 3486/59, 3486/48, 3486/62, 3506, 

8858/3,  

parc. reg. E KN č. 1599/2, 1598/1, 1522/4 

 

Popis stavby:  

SO 02 Vodovod: V rámci I. etapy bude vybudovaná prepojovacia vetva „V“ DN 200 

s dĺžkou 709 m na prepojenie vodovodu na ul. Hajdóczyho a vodovodu v križovatke ulíc 

Cukrová – Pri kalvárii, a vetvy DN 100 - „V3“ s dĺžkou 167 m, „V4 – km 0,127 – 0,285“ 

s dĺžkou 158 m, „V4-3“ s dĺžkou 74 m, „V4-4“ s dĺžkou 42 m a „V4-5“ s dĺžkou 44 m.  

V rámci II. etapy budú vybudované vetvy DN 100 –„V2“ s dĺžkou 159 m, „V4-1“ s dĺžkou 73 

m, „V4-2“ s dĺžkou 41 m a „V4 – km 0,000 – 0,127“ s dĺžkou 127 m. 

SO 03 Kanalizácia dažďová: V navrhovanej lokalite budú vody z povrchového odtoku 

z komunikácií, spevnených plôch a chodníkov odvádzané do uličných vpustov, ktoré budú 

prípojkami napojené na dažďové stoky zaústené do vsakovacích vrtov. Dažďová kanalizácia 
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bude pre zaústením do vsakovacích vrtov opatrená odlučovačmi ropných látok a retenčnými 

nádržami. V I. etape budú vybudované stoky „D-1“ s dĺžkou 52 m, „D1-1“ s dĺžkou 42 m,  

„D1-2“ s dĺžkou 62 m, „D2“ s dĺžkou 67 m a „D2-1“ s dĺžkou 11 m, retenčné nádrže 

RN1,  RN 2, odlučovače ropných látok ORL1, ORL2 a vsakovacie vrty VsS1, VsS2. V II. 

etape budú vybudované stoky „D-3“ s dĺžkou 19 m, „D3-1“ s dĺžkou 10 m,  „D4“ s dĺžkou 20 

m, odlučovače ropných látok ORL3, ORL4 a vsakovacie vrty VsS3, VsS4. 

SO 04 Kanalizácia splašková: Odvedenie splaškových vôd je riešené kombináciou 

gravitačného a tlakového systému odkanalizovania. Gravitačné stoky budú privádzať 

odpadové vody do čerpacej stanice, z nej budú výtlačným potrubím  odvedené do verejnej 

kanalizácie – zberača DN 800 na Cukrovej ulici. V rámci I. etapy budú vybudované stoky 

„S0“ s dĺžkou 9 m, „S1“ s dĺžkou 365 m, „S1-5“ s dĺžkou 76 m, „S1-6“ s dĺžkou 50 m, „S1-7“ 

s dĺžkou 50 m, „S1-8“ s dĺžkou 93 m, výtlačné potrubie „S-V“ s dĺžkou 197 m, čerpacia 

stanica s 2 čerpadlami Qčerp=2,58 l/s, Hg=5,6 m, tlmiaca šachta S0. V rámci II. etapy budú 

vybudované stoky „S1-2“ s dĺžkou 12 m, „S1-3“ s dĺžkou 50 m, „S1-4“ s dĺžkou 45 m, „S2“ 

s dĺžkou 152 m. 

 

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 

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 č. OU-TT-OSZP3-2018/001999/ŠVS/St, strana č. 3 

 

 

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. 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) 

 

 

 

Doručí sa 

 

1. PERIUM s.r.o., A. Žarnova 1, 917 02 Trnava 

2. Mesto Trnava 

3. Ing. Roman Krampl, Roľnícka 7756/2, 917 08 Trnava 

4. Henrich Schneider, Agátová 16, 917 01 Trnava 

5. Alena Schneiderová, Agátová 16, 917 01 Trnava 

6. Ing. Peter Kyseľ, Leoša Janáčka 6824/8, 917 01 Trnava 

7. Ing. Eva Kyseľová, Leoša Janáčka 6824/8, 917 01 Trnava 

8. Ing. Rudolf Balažovič, Ľadová 5408/3, 919 34 Biely Kostol 

9. Eva Balažovičová, Ľadová 5408/3, 919 34 Biely Kostol 

10. Augustín Krampl, Jána Bottu 2748/44, 917 01 Trnava 

11. Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava 

12. CORASON s.r.o., Zelenečská 83, 917 02 Trnava 

13. Ing. Martin Bejda, Bernolákova 71, 919 21 Zeleneč 

14. ostatní účastníci konania – verejnou vyhláškou 

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

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

17. SPP -  distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26  

18. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 

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

20. Trnavská teplárenská a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava 

21. Siemens, s.r.o., Lamačská  3/A, 841 04 Bratislava 
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22. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava 

23. UPC Trnavatel, s.r.o., Horné Bašty 29, 917 01 Trnava 

24. PEEM Slovakia, s.r.o., Bernolákova 1, 917 01 Trnava 

25. TT-IT, s. r. o., Trhová 2, 917 01 Trnava 

26. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP – ŠSMER, Kollárova 8, 917 02 Trnava 

27. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbová 6, P. O. Box 1, 917 09  Trnava 

28. OR Hasičského a záchranného zboru, Rybníková 9, 917 01 Trnava 

29. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 01 Trnava 

30. OÚ TT - ŠVS, ku spisu 

 

 

 

 

 

 

 


