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R O Z H O D N U T I E 
(v e r e j n á   v y h l á š k a) 

 
 

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 podľa 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 a 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“), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,správny poriadok“) vydáva 

 

stavebníkovi:  Obec Voderady, IČO: 00 313 181 

 

povolenie na uskutočnenie vodnej stavby:  

 

„Prekládka obecného vodovodu“ 

 

podľa ustanovenia § 26 ods. 1 vodného zákona v súčinnosti s ustanovením § 66 stavebného 

zákona. 

 

Údaje o stavbe: 

Miesto stavby: katastrálne územie: Voderady 

parc. reg. C KN č. 1064/11 (vlastníkom pozemku je Vladimír Jakubec, 

Romanova 2446/4, 851 02 Bratislava, vlastníctvo zapísané na LV č. 

1274), 1064/54 (vlastníkmi pozemku sú Mgr. Roman Štefunko, 

Šafárikova 2832/21, 917 01 Trnava a Vladimír Cehlárik, Veterná 31, 

917 01 Trnava, vlastníctvo zapísané na LV č. 2312), 1093 (vlastníkom 

pozemku je stavebník, vlastníctvo zapísané na LV č. 700)  

Projektant:          Ing. Lucia Adamcová, reg. č. 5198*SP*I2 

 

Popis stavby:  

Projekt stavby rieši preložku obecného vodovodu D180 v dĺžke 86 m. Súčasťou stavby je 

preložka vodomernej šachty na vodovode. Jestvujúci vodovod v pôvodnej trase sa zruší. 
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Podmienky povolenia:  

 

1. Povolenie sa vzťahuje na stavbu: 

- vodovod – potrubie HDPE D180 PE100 SDR17, dĺžka 86,0 m, na potrubí bude uložený 

vyhľadávací vodič 

- vodomerná šachta – monolitická betónová, vnútorné rozmery 3800x1400x1800 mm, 

v šachte bude osadená armatúrna zostava s vodomerom 

 

2. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. 

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti nebude stavba začatá. 

3. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie „Prekládka obecného vodovodu“, 

ktorú vypracovala Ing. Lucia Adamcová v 06/2017. Prípadné zmeny nesmú byť zrealizované 

bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu. 

4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 

5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané základné ustanovenia stavebného zákona 

uvedené v ustanovení § 48 stavebného zákona. 

6. Zabezpečiť dodržanie podmienok vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov, ktoré 

uplatnili v písomných stanoviskách a sú súčasťou dokladovej časti: 

 

MAVOS, s.r.o., Voderady č. 118/2017 zo dňa 24.07.2017 

- Pred začatím stavebných prác je potrebné prevádzkovateľovi VV doručiť kópiu stavebného 

povolenia. 

- Pri napojení a prekládke obecného vodovodu je nutné postupovať v súlade so zákonom č. 

442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách vrátane novely zákona č. 230/2005 

v znení neskorších zmien a doplnkov. 

- Projekt rieši prekládku obecného vodovodu z dôvodu zrušenia vodovodnej vetvy, ktorá ide 

cez súkromné parcely, pričom nerešpektuje ochranné pásmo verejného vodovodu. 

- V zmysle projektovej dokumentácie prekladaná vetva obecného vodovodu bude pozostávať 

v zrušení súčasnej vodomernej šachty, ktorá sa nachádza na parc. č. 1093, kde súčasne bude 

vybudovaná nová vodomerná šachta na parc. č. 1064/54 s tým, že súčasne rieši zmenu 

trasovania vodovodu. 

- Prekladaná vetva obecného vodovodu bude vyhotovená z potrubia z PE svetlosti D180 s tým, 

že bude použitá HD-PE rúra, na ktorej bude osadený vyhľadávací vodič. 

- Prevádzkovateľ VV povoľuje použitie pojazdovej betónovej vodomernej šachty (VŠ), kde 

vnútorný rozmer VŠ určujeme: V1800 mm, Dl.3800 mm, šírka 1400 mm a veľkosť 

vstupného otvoru 600 x 600 mm. 

- Nakoľko uvedená stavba bude realizovaná na súkromnom pozemku, je nutné zriadiť vecné 

bremeno na parcele č. 1064/54, 1064/11, z dôvodu trasovania vodovodu a osadenia VŠ. 

- Pred začatím prác je nutné vytýčiť na dotknutom území trasy jestvujúce inžinierske siete. 

- Pred začatím prác pri umiestnení vodomernej šachty je nutné zamerať presnú polohu 

osadenia VŠ na parc. č. 1064/54. 

- Po skončení prác bude vykonaná tlaková skúška a následný preplach vodovodného potrubia 

za účelom zaručenia neporušenosti rúr, tvaroviek a ostatných častí obecného vodovodu. 

- Za vykonané služby, výkony a preplach vodovodného potrubia si bude spoločnosť MAVOS 

s.r.o. fakturovať prácu a použitý materiál v zmysle platného cenníka spoločnosti. 
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Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany č. 11173/2017/MOc zo dňa 21.08.2017 

- V danej lokalite obce Voderady sa nachádza verejná kanalizácia v prevádzke našej 

vodárenskej spoločnosti, ktorú žiadame nepoškodiť. Presnú polohu na základe objednávky 

vytýčia pracovníci TAVOS a.s.. Útvaru odvádzania odpadových vôd Trnava, v teréne.  

- Pri osádzaní nových objektov žiadame dodržať ochranné pásmo verejnej kanalizácie 

v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení 

neskorších predpisov, minimálne však 1,5 m od okraja potrubia na každú stranu.  

- Poklopy vodárenských armatúr, pokiaľ sa nachádzajú v trase navrhovanej úpravy, žiadame 

upraviť do nivelety v zmysle § 27 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch 

a kanalizáciách v znení neskorších predpisov a zariadenia na našich sieťach nezasypať 

a rešpektovať.  

- Pri križovaní vodovodu s našimi vedeniami žiadame potrubie vodovodu uložiť do chráničiek 

s presahom minimálne 1,0 m od obrysu potrubia obojstranne a požadujeme dodržať 

minimálne zvislé vzdialenosti medzi potrubiami v zmysle STN 736005. Pri realizácii 

žiadame vo výkope zabezpečiť stabilitu našich podzemných vedení tak, aby nedošlo k ich 

poškodeniu. Pred zasypaním križovaní žiadame prizvať pracovníkov našej spoločnosti k ich 

prevzatiu, bez potvrdenia ich prítomnosti v stavebnom denníku nevydáme súhlasné 

vyjadrenie k uvedeniu stavby do prevádzky.  

- S predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme za dodržania vyššie uvedených 

podmienok. 

 

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, č. OU-TT-OSZP3-2018/01067/ŠSOPaK/Bo zo 

dňa 04.01.2018 

- Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“). Na dotknutom území platí I. 

stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody). Stavba bude 

čiastočne situovaná v Chránenom vtáčom území Úľanská mokraď (pozemky parc. č. 

1064/54, 1064/11), v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 437/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje 

Chránené vtáčie územie Úľanská mokraď (ďalej len „vyhláška“). Zakázané činnosti, ktoré 

môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, vymedzuje § 2 

vyhlášky. 

- Na nevyhnutný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) sa v zmysle § 47 ods. 3 zákona 

o ochrane prírody vyžaduje súhlas Obce Cífer v zastúpení starostom. V rozhodnutí obec 

zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky 

spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody. Podľa § 2 ods. 1 

písm. a) vyhlášky je v chránenom vtáčom území zakázaný výrub drevín alebo vykonávanie 

akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa od 1. marca do 31. júla, okrem 

odstraňovania následkov havárií alebo porúch na elektrickom vedení alebo údržby 

ochranného pásma dráh železničných tratí. Za zakázanú činnosť sa považuje aj rozorávanie 

existujúcich trvalých trávnych porastov a ostatných zatrávnených plôch okrem ich obnovy, 

v zmysle § 2 ods. 1 písm. d) vyhlášky. 

- Rešpektovať regionálny biokoridor Gidra a existujúcu zeleň v riešenom území – aleje, 

remízy, brehové porasty, ktoré zároveň predstavujú významné krajinné prvky, podľa § 2 ods. 

2 písm. c) zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým 

spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho 

ekologickostabilizačnej funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody. 

- V prípade, že predmetná stavebná činnosť spôsobí šírenie inváznych druhov, upozorňujeme, 

že v zmysle § 7b ods. 3 zákona o ochrane prírody je vlastník, správca alebo užívateľ 
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pozemku povinný odstraňovať invázne druhy rastlín zo svojho pozemku spôsobom, ktorý 

ustanovilo ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom (vyhláška 24/2003 Z. z. 

v znení neskorších predpisov), a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému 

šíreniu. 

- Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín 

a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody. 

- Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona 

o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonávať citlivo – ručne 

a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je 

potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať. 

- Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích), je 

stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na OÚ Trnava, 

odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude 

rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde 

k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), 

na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR v zmysle § 65 

ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody. 

 

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, č. OU-TT-OSZP3-2018/001078/ŠSOH/Du zo 

dňa 10.01.2018 

- Pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. 

z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

- Ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia, príp. zneškodnenia odpadov, ktoré 

vznikli počas výstavby. 

 

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, zo dňa 04.04.2018 

- Požadujeme rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma 

v zmysle ustanovení § 43 zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a nadväzných legislatívnych 

predpisov. 

- Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných 

podľa §43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej 

stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie 

(oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť alebo zdržujúcich sa na stavbe 

o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN a NN vedení. 

- V prípade, že pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej 

siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom 

postupovať podľa §45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. 

- Zároveň upozorňujeme na povinnosť majiteľa nehnuteľnosti na zabezpečenie prístupu 

pracovníkov energetiky k elektroenergetickým zariadeniam nachádzajúcim sa alebo 

prechádzajúcim cez pozemok za účelom opravy a revízií týchto zariadení. 

- Pred začatím zemných prác na zariadeniach budovaných v tejto stavbe je potrebné 

v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov patriacich ZSD 

a.s., RSS Západ. 

- Zemné práce – pri križovaní a súbehu zariadení ZSD a.s.  – požadujeme vykonávať so 

zvýšenou opatrnosťou – ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy 

a ustanovenia príslušných STN. Pri prácach na zariadeniach patriacich ZSD a.s. požiadať 

pracovníkov RSS Západ Trnava o technický dozor. Požadujeme prevzatie križovatiek 
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a súbehov uloženia existujúcich káblových vedení správcom distribučných rozvodov ZSD 

a.s., RSS Západ. 

- V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti, prosím, uveďte značku CD22612/2018 

a kontaktujte Ing. Martin Hajdučko, T+421-(0)335563248, F+421-(0)335545081, 

martin.hajducko@zsdis.sk. 

 

Slovak Telekom, a.s. Bratislava č. 6611808517 zo dňa 26.03.2018 

- Stavba dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (SEK) spoločností Slovak 

Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) 

a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti 

rušeniu.  

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý 

podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 

s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním 

projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie 

konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca 

spoločnosti povereného správou sietí: Igor Gottwald, igor.gottwald@telekom.sk, +421 

903223691; Ľubomír Olla, lubomir.olla@telekom.sk. 

- V zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach 

prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody 

nie je možné zrealizovať prekládku SEK. 

- V textovej časti vykonávajúceho projektu musí figurovať podmienka spoločností Slovak 

Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu 

a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch 

a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení. 

- V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti 

poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa 

§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 

pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce 

a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný 

požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, 

s.r.o. na povrchu terénu.  

- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 

povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú 

aplikáciu na stránke https://www.telekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do 3 

týždňov od podania objednávky. 

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné 

podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je 

oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez 

súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 

elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

https://www.telekom.sk/vyjadrenia
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- Dodržať všeobecné podmienky ochrany SEK. 

 

Okresné riaditeľstvo PZ Trnava č. ORPZ-TT-ODI1-2018/000153-123 dňa 26.03.2018 

- Vydávanie určenia na použitie dopravného značenia podlieha konaniu v zmysle zákona č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel a predpisov (cestný 

zákon), preto ODI Trnava žiada predložiť projektovú dokumentáciu: 

a) prenosného dopravného značenia v prípade, že počas vykonávania prác bude obmedzená 

bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, či už na cestách a komunikáciách alebo 

na chodníkoch, pričom projektová dokumentácia bude predložená príslušnému cestnému 

správnemu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie v zmysle zák. 

č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel a predpisov 

(cestný zákon), 

b) trvalého dopravného značenia, ak príde k trvalej zmene organizácie dopravy po 

ukončení stavby, pričom projektová dokumentácia bude predložená príslušnému 

cestnému správnemu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie 

v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel 

a predpisov (cestný zákon). 

- Žiadame, aby predložená dokumentácia dopravného značenia bola v súlade s platnou 

legislatívou, teda podľa vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva 

zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

Krajský pamiatkový úrad Trnava, č. KPUTT-2017/19299-2/66862/Grz zo dňa 28.08.2017 

- Termín zahájenia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou 

požadujeme písomne ohlásiť s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trnava. V ohlásení uveďte 

telefonický kontakt. Nedodržanie ohlasovacej povinnosti môže byť sankcionované. 

- V prípade zistenia, resp. narušenia archeologického nálezu počas stavby musí nálezca alebo 

osoba zodpovedná za vykonávanie prác najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení 

ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. 

Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo 

ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa 

oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný 

vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti 

poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť 

a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami 

archeologického výskumu. Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje aj § 127 

stavebného zákona. 

 

7. Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí a počas prác 

dodržiavať ich ochranné pásma podľa príslušných ustanovení platných právnych predpisov 

a noriem. Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 – Priestorová úprava 

vedenia technického vybavenia. 

8. Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd 

a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových 

vôd.  

9. Počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa 

stanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach 
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havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, v nadväznosti na § 39 

vodného zákona. 

10. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných 

predpisov vhodný na použitie na zamýšľaný účel. Vhodnosť použitých materiálov 

a konštrukčných prvkov sa preukazuje certifikátom vydaným autorizovanou osobou. 

11. Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území. 

12. Oznámiť tunajšiemu úradu začatie stavby. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného 

dohľadu a nimi prizvaných znalcov prístup na stavbu a vytvorí podmienky pre výkon 

dohľadu. 

13. Počas realizácie danej stavby udržiavať čistotu a poriadok na pozemkoch využívaných v 

rámci staveniska a na priľahlých pozemkoch. 

14. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo 

stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. 

15. Po skončení je stavebník povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, 

a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa 

všeobecných predpisov o náhrade škody ( §135 ods. 2 stavebného zákona ). 

16. Po dokončení stavby je stavebník povinný požiadať príslušný orgán štátnej vodnej 

správy o vydanie kolaudačného rozhodnutia, na základe ktorého bude vodná stavba 

daná do užívania. Ku kolaudácii stavby je potrebné okrem iného odovzdať: protokol 

o odovzdaní a prevzatí stavby, protokol o vykonaných skúškach vodotesnosti potrubí, 

certifikáty preukázania zhody a atesty použitých stavebných materiálov, porealizačné 

geodetické zameranie stavby. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Dňa 28.05.2018 bola na OÚ TT - ŠVS doručená žiadosť Obce Voderady v zastúpení 

starostom obce o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: „Prekládka obecného 

vodovodu“ v k. ú. Voderady, parc. reg. C KN č. 1064/11, 1064/54, 1093. 

 

OÚ TT - ŠVS oznámil začatie vodoprávneho konania oznámením verejnou vyhláškou č. 

OU-TT-OSZP3-2018/020072/ŠVS/St zo dňa 08.06.2018 bez miestneho šetrenia a ústneho 

konania, pretože žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie vodnej stavby.  

  

 Ku konaniu boli doložené nasledovné podklady: 

- projektová dokumentácia -  2 pare,  

- výpis z listu vlastníctva č. 700, 232, 1274, kópia katastrálnej mapy, 

- zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená medzi Vladimírom Jakubcom, Romanova 

2446/4, Bratislava – Petržalka a stavebníkom, 

- rozhodnutie o umiestnení stavby vydané obcou Cífer pod č. Výst.CIF-717/2017/Bá-232 zo 

dňa 02.05.2018, 

- záväzné stanovisko Obce Cífer v zmysle § 120 a § 140b stavebného zákona, vydané pod č. 

Výst.CIF-445/2018/Bá-523 zo dňa 19.09.2018, 

- dokladová časť, ktorá obsahuje stanoviská, vyjadrenia a súhlasy účastníkov konania 

a dotknutých orgánov štátnej správy (MAVOS s.r.o. Voderady, TAVOS a.s., Okresný úrad 

Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, Slovak 
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Telekom a.s. Bratislava, Krajský pamiatkový úrad Trnava, OP PZ v Trnave, RÚVZ so 

sídlom v Trnave, NASES).  

 

  Účastníci konania a dotknuté orgány si počas stanovenej lehoty neuplatnili námietky 

voči vydaniu povolenia na uskutočnenie uvedenej vodnej stavby. Pripomienky dotknutých 

orgánov a organizácií boli skoordinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia. 

  

 Orgán štátnej vodnej správy preskúmal predloženú žiadosť a ostatné podklady 

rozhodnutia a zistil, že nie sú ohrozené vodohospodárske záujmy ani práva iných, preto rozhodol 

tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

 Obec je v zmysle § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov oslobodená od správneho poplatku. 

 

 Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného 

zákona. Musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Voderady a OÚ 

TT - ŠVS. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia rozhodnutia. Po uplynutí doby 

určenej na vyvesenie bude verejná vyhláška vrátená na OÚ TT - ŠVS s vyznačeným dátumom 

vyvesenia a zvesenia. 

 

 

P o u č e n i e 

 

 Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho 

poriadku podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie 

vydal. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov. Toto 

rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

  

 

 

Príloha pre stavebníka 

overená projektová dokumentácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Rudolf Kormúth 

             vedúci odboru 
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Doručí sa 

 

1. Obec Voderady 

2. Vladimír Jakubec, Romanova 2446/4, 851 02 Bratislava 

3. Mgr. Roman Štefunko, Šafárikova 2832/21, 917 01 Trnava 

4. Vladimír Cehlárik, Veterná 31, 917 01 Trnava 

5. Lívia Cehláriková, Veterná 31, 917 01 Trnava 

6. Ing. Lucia Adamcová, Lomonosovova 6, 917 08 Trnava 

7. ostatní účastníci konania – verejnou vyhláškou 

 

 

 

 

 

 

 

 .................................................                 ............................................ 

  vyvesené dňa                                           zvesené dňa 

         (pečiatka, podpis)         (pečiatka, podpis) 

 

 

 

 

 

Na vedomie 

 

8. MAVOS, s.r.o., 919 42 Voderady 262 

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

10. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  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 


