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Rozhodnutie
Zastavenie vodoprávneho konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie
vodnej stavby: „SO 01 – Vybudovanie podzemného vsakovacieho priestoru, SO 03 –
Vybudovanie podzemného vsakovacieho priestoru“ stavebníkovi: Obec Suchá nad Parnou.
Popis konania / Účastníci konania
Obec Suchá nad Parnou, 919 01 Suchá nad Parnou č. 68, IČO: 00 313 009
Výrok
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, štátna vodná správa, Kollárova 8, 917 02 Trnava (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 písm. a) 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“)
zastavuje
podľa ustanovenia § 73 ods. 14 vodného zákona v súlade s ustanovením § 30 ods. 1 písm. j) správneho poriadku
vodoprávne konanie vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: „SO 01 – Vybudovanie podzemného
vsakovacieho priestoru, SO 03 – Vybudovanie podzemného vsakovacieho priestoru“, ktorá bude realizovaná na
pozemkoch register „C“ parc. č. 1502/1, 1502/2, 1774/1 v k. ú. Suchá nad Parnou v rámci hlavnej stavby:
„Vodozádržné opatrenia“ a vo veci vydania povolenia na osobitné užívanie vôd – povolenie na vypúšťanie vôd z
povrchového odtoku do podzemných vôd,
stavebníkovi: Obec Suchá nad Parnou, 919 01 Suchá nad Parnou č. 68, IČO: 00 313 009.
Odôvodnenie
Dňa 28.11.2019 bola na tunajší úrad doručená žiadosť od stavebníka: Obec Suchá nad Parnou, 919 01 Suchá
nad Parnou č. 68, IČO: 00 313 009, o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: „SO 01 – Vybudovanie
podzemného vsakovacieho priestoru, SO 03 – Vybudovanie podzemného vsakovacieho priestoru“, ktorá bude
realizovaná na pozemkoch register „C“ parc. č. 1502/1, 1502/2, 1774/1 v k. ú. Suchá nad Parnou v rámci hlavnej
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stavby: „Vodozádržné opatrenia“ a o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd – povolenie na vypúšťanie vôd
z povrchového odtoku do podzemných vôd.
Na základe podanej žiadosti OÚ TT - ŠVS v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona oznámil začatie vodoprávneho
konania verejnou vyhláškou oznámením č. OU-TT-OSZP3-2019/041492-003 zo dňa 03.12.2019 všetkým známym
účastníkom konania a dotknutým orgánom. Zároveň tunajší úrad upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány,
že svoje námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí
vodoprávneho konania č. OU-TT-OSZP3-2019/041492 zo dňa 03.12.2019, inak sa na neskoršie podané námietky
neprihliadne resp., že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.
Vzhľadom k tomu, že predložená žiadosť spolu s prílohami neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie
navrhovanej stavby, správny orgán vyzval žiadateľa listom č. OU-TT-OSZP3-2020/007176-006 zo dňa 13.02.2020,
aby predloženú žiadosť doplnil o požadované doklady v určenej lehote a zároveň ho upozornil, že ak v určenej
lehote nedostatky podania neodstráni, vodoprávne konanie bude zastavené. Na základe uvedených skutočností
správny orgán konanie prerušil podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku rozhodnutím verenou vyhláškou č. OU-TTOSZP3-2020/007176-007 zo dňa 13.02.2020.
Dňa 06.04.2020 bola na tunajší úrad doručená žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie predmetnej žiadosti od
stavebníka: Obec Suchá nad Parnou, 919 01 Suchá nad Parnou č. 68, IČO: 00 313 009, ktorej OÚ TT – ŠVS vyhovel
a dňa 07.04.2020 listom č. OU-TT-OSZP3-2020/007176-012 vyzval žiadateľa, aby predloženú žiadosť doplnil o
požadované doklady v určenej lehote a zároveň ho upozornil, že ak v určenej lehote nedostatky podania neodstráni,
vodoprávne konanie bude zastavené.
Dňa 26.06.2020 bola na tunajší úrad doručená žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie predmetnej žiadosti od
stavebníka: Obec Suchá nad Parnou, 919 01 Suchá nad Parnou č. 68, IČO: 00 313 009, ktorej OÚ TT – ŠVS vyhovel
a dňa 30.06.2020 listom č. OU-TT-OSZP3-2020/007176-015 vyzval žiadateľa, aby predloženú žiadosť doplnil o
požadované doklady v určenej lehote a zároveň ho upozornil, že ak v určenej lehote nedostatky podania neodstráni,
vodoprávne konanie bude zastavené.
Dňa 28.08.2020 bola na tunajší úrad doručená žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie predmetnej žiadosti od
stavebníka: Obec Suchá nad Parnou, 919 01 Suchá nad Parnou č. 68, IČO: 00 313 009, ktorej OÚ TT – ŠVS vyhovel
a dňa 03.09.2020 listom č. OU-TT-OSZP3-2020/007176-017 vyzval žiadateľa, aby predloženú žiadosť doplnil o
požadované doklady v určenej lehote a zároveň ho upozornil, že ak v určenej lehote nedostatky podania neodstráni,
vodoprávne konanie bude zastavené.
Nakoľko stavebník v stanovenej lehote, ktorá bola na jeho žiadosť v riadnom termíne trikrát predĺžená, podanie
nedoplnil o všetky požadované doklady a ani opätovne nepožiadal tunajší úrad o predĺženie lehoty na doplnenie
žiadosti, OÚ TT - ŠVS podľa ustanovenia § 73 ods. 14 vodného zákona v súlade s ustanovením § 30 ods. 1 písm. j)
správneho poriadku vodoprávne konanie zastavil tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Podľa ustanovenia § 73 ods. 14 vodného zákona orgán štátnej vodnej správy zastaví vodoprávne konanie, ak žiadateľ
nedoplní žiadosť v určenej lehote alebo ak sa vo vodoprávnom konaní preukáže, že odpadol dôvod konania.
Podľa ustanovenie § 30 ods. 1 písm. j) správneho poriadku správny orgán konanie zastaví, ak tak ustanoví osobitný
zákon.
Na základe uvedených skutočností, keďže stavebník nedoplnil svoju žiadosť v určenej lehote, orgán štátnej vodnej
správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona. Musí byť vyvesené
15 dní na internetovej stránke ministerstva vnútra, internetovom portáli www.cuet.slovensko.sk, úradnej tabuli obce
Suchá nad Parnou a obce Košolná a úradnej tabuli 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.
Poučenie
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.
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Príloha pre stavebníka:
1) 2 paré projektovej dokumentácie: „Vodozádržné opatrenia v obci Suchá nad Parnou“ zo septembra 2019.
2) Hydrogeologický posudok „Vodozádržné opatrenia v obci Suchá nad Parnou“ zo dňa 24.02.2020.
3) Záväzné stanovisko obce Košolná č. Výst.KOS-19/2020/Bk-26 zo dňa 21.04.2020.
4) Vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a organizácií štátnej správy a samosprávy.

............................................
vyvesené dňa

............................................
zvesené dňa
Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10006

Doručuje sa
Obec Suchá nad Parnou, Suchá nad Parnou 68, 919 01 Suchá nad Parnou, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36 , 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská
republika
JMP Projekty s.r.o., Južná trieda 1566/41, 040 01 Košice, Slovenská republika
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová , 917 01 Trnava, Slovenská republika
Trnavský samosprávny kraj, odbor stratégií a projektov, Starohájska 10, 917 01 Trnava, Slovenská republika
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava, Slovenská republika
Obec Košolná, Košolná 44, 919 01 Košolná, Slovenská republika
Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, 917 02 Trnava, Slovenská
republika
Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trnave, Starohájska 3, 917 01 Trnava, Slovenská republika
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podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.
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