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Rozhodnutie
verejná vyhláška
Výrok
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 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, 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“),
I. predlžuje platnosť povolenia na uskutočnenie vodnej stavby:
„Rekonštrukcia vodovodu obce Naháč“
podľa § 67 ods. 2 a § 69 stavebného zákona a § 26 vodného zákona,
umiestnenej na pozemkoch s parc. č.: 1733/6, 1733/7, 1790/2, 1790/3, 1733/1, 226/3, 227/2, 4, 193/1, 271/3, 271/4,
271/1, 330 v katastrálnom území: Naháč,
vydaného rozhodnutím OÚ TT - ŠVS pod č. OU-TT-OSZP3-2014/021003/ŠVS/St zo dňa 30.10.2014, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 03.12.2014, ktorého platnosť bola predĺžená rozhodnutím OÚ TT - ŠVS č. OU-TTOSZP3-2016/029228/ŠVS/St zo dňa 03.11.2016 (právoplatné dňa 13.12.2016) a č. OU-TT-OSZP3-2018/033296/
ŠVS/St zo dňa 26.11.2018 (právoplatné dňa 31.12.2018)
stavebníkovi: Obec Naháč, IČO: 312 797,
do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Ostatné podmienky týkajúce sa povolenia na uskutočnenie vodnej stavby č. OU-TT-OSZP3-2014/021003/ŠVS/St
zo dňa 30.10.2014 zostávajú v platnosti.
II. predlžuje platnosť povolenia na osobitné užívanie vôd
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v zmysle § 21 ods. 5 vodného zákona, vydaného rozhodnutím č. OU-TT-OSZP3-2014/021003/ŠVS/St zo dňa
30.10.2014 podľa § 21 ods. 1 písm. g) vodného zákona, zmeneného rozhodnutím č. OU-TT-OSZP3-2018/033296/
ŠVS/St zo dňa 26.11.2018, na čerpanie podzemných vôd pri hydrogeologickom prieskume,
do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Ostatné podmienky týkajúce sa povolenia na osobitné užívanie vôd č. OU-TT-OSZP3-2014/021003/ŠVS/St zo dňa
30.10.2014 zostávajú v platnosti.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené.
Odôvodnenie
Dňa 25.08.2020 bola na OÚ TT - ŠVS doručená žiadosť stavebníka: Obec Naháč v zastúpení starostom obce o
predĺženie platnosti povolenia vydaného rozhodnutím OÚ TT - ŠVS pod č. OU-TT-OSZP3-2014/021003/ŠVS/St
zo dňa 30.10.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.12.2014, ktorého platnosť bola predĺžená rozhodnutím
OÚ TT - ŠVS č. OU-TT-OSZP3-2016/029228/ŠVS/St zo dňa 03.11.2016 (právoplatné dňa 13.12.2016) a č. OUTT-OSZP3-2018/033296/ŠVS/St zo dňa 26.11.2018 (právoplatné dňa 31.12.2018), na uskutočnenie vodnej stavby
„Rekonštrukcia vodovodu obce Naháč“, umiestnenej na pozemkoch s parc. č.: 1733/6, 1733/7, 1790/2, 1790/3,
1733/1, 226/3, 227/2, 4, 193/1, 271/3, 271/4, 271/1, 330 v katastrálnom území: Naháč, a povolenia na osobitné
užívanie vôd. Obec Naháč stavbu doposiaľ nezrealizovala z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
OÚ TT - ŠVS oznámil začatie vodoprávneho konania oznámením č. OU-TT-OSZP3-2020/033398-002 zo dňa
18.09.2020 bez miestneho šetrenia a ústneho konania, pretože žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie
vodnej stavby. Účastníci konania a dotknuté orgány si počas stanovenej lehoty neuplatnili žiadne námietky voči
predĺženiu platnosti predmetných povolení.
OÚ TT - ŠVS preskúmal predloženú žiadosť o vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti povolení. Keďže podklady
a podmienky, za ktorých bolo povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a povolenie na osobitné užívanie vôd vydané,
zostali nezmenené, tunajší úrad 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.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov 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.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona. Musí byť vyvesené
po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Naháč a OÚ TT - ŠVS. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia
tohto rozhodnutia. 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)
Ing. Rudolf Kormúth
OU-TT-OSZP3-2020/033398-0121816/2020

2/3

vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10006

Doručuje sa
Obec Naháč, Naháč 84, 919 06 Naháč, Slovenská republika
Združenie obcí Trstín - Horná Krupá - Bíňovce, Obecný úrad Trstín 95, 919 05 Trstín, Slovenská republika
Obec Horná Krupá, Horná Krupá 186, 919 65 Horná Krupá, Slovenská republika
Obec Bíňovce, Bíňovce 134, 919 07 Bíňovce, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 921
80 Piešťany, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská
Štiavnica, Slovenská republika
Ing. Hasička Rudolf, Trnava , 917 01 Trnava, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36 , 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská
republika

Na vedomie
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 0/10, 921 79 Piešťany 1
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová, 917 01 Trnava 1
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
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Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu
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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