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Vec
Rekonštrukcia vodovodu ulica Mikovíniho, Trnava - oznámenie o začatí vodoprávneho konania - verejná
vyhláška
Stavebník: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany podal dňa 09.09.2020 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“) žiadosť o vydanie povolenia v zmysle § 26 ods. 1
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov (vodný zákon) na uskutočnenie vodnej stavby:
„Rekonštrukcia vodovodu ul. Mikovíniho, Trnava“
Miesto stavby: Trnava, ulica Mikovíniho
katastrálne územie: Trnava
parc. reg. C KN č. 6511/32, 8969/1, 9067/16, parc. reg. E KN č. 1176/1
Popis stavby:
Rekonštrukcia vodovodu začína v križovatke s Priemyselnou ulicou, končí cca 80 m pred Nitrianskou ulicou. Za
rekonštruovanou časťou bude vodovodné potrubie predĺžené o 80 m a napojené na existujúci vodovod na Nitrianskej
ulici. Celková dĺžka rekonštruovaného a novo navrhnutého potrubia je 667,7 m, potrubie je navrhnuté z tvárnej
liatiny radu Blutop DN 160. Okrem priamej vetvy sa vymení odbočka z potrubia DN 100 na Bulharskú ulicu,
navrhnutá je z potrubia DN 110 dĺžky 15 m. Súčasťou rekonštrukcie je výmena, resp. doplnenie nových armatúr
(uzávery, hydranty, odbočky pre prípojky).
Dňom podania 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 písm. a) vodného zákona 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.
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Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na tunajšom úrade a svoje námietky a pripomienky
uplatniť do 10 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.
Vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu v Slovenskej republike je možné pre nahliadnutie do podkladov
rozhodnutia využiť predovšetkým telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu. V odôvodnených prípadoch,
po predchádzajúcej telefonickej alebo e-mailovej konzultácii a dohodnutom termíne, je možné do podkladov
rozhodnutia nahliadnuť aj osobne na tunajšom úrade v stránkové dni.
Stavebník je povinný k žiadosti doložiť:
# doklad preukazujúci právo uložiť na pozemku parc. reg. E KN č. 1176/1 novú časť vodovodného potrubia DN
160, v súlade s § 58 ods. 2 stavebného zákona,
# projektovú dokumentáciu – 1 pare,
# stanoviská správcov dotknutej cesty č. I/61 a rýchlostnej cesty R1 a príslušných orgánov štátnej správy
(Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Národná diaľničná
spoločnosť, a.s., Bratislava, Slovenská správa ciest, OIV, Bratislava, KR PZ – KDI Trnava, Prezídium PZ v
Bratislave – odbor dopravnej polície).
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 (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 zvesené dňa
(pečiatka, podpis) (pečiatka, podpis)

Prílohy
Prehľadná situácia M 1:3300
Situácia na podklade katastrálnej mapy M 1:1000

Ing. Rudolf Kormúth
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Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-TT-OSZP3-2020/035108-002
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 0/10, 921 79 Piešťany 1
Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava
Karol Kováč, Olympijská ulica 1702/9, 917 01 Trnava 1
Irena Hojová, Ulica Leoša Janáčka 3116/3, 917 01 Trnava 1
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN, Slávnica 68, 018 54 Slavnica
Jaroslava Vašková, Perecká ul. 2969/19, 934 05 Levice 5
MONSTAV PROJEKT, s.r.o., SNP 26, 934 01 Levice 1
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava-Karlova Ves
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava - mestská časť Ružinov
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava-Staré Mesto
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
SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
OTNS, a. s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava-Nové Mesto
Siemens Mobility, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 4
TT-IT,s.r.o., Trhová 2, 917 01 Trnava 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Rybníkova, 917 00 Trnava
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, Kollárova 31, 917 02 Trnava 2
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium policajného zboru, Odbor dopravnej polície,
Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová, 917 01 Trnava 1
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