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Vec
Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Protipovodňové opatrenia v obci Cífer - verejná vyhláška
Navrhovateľ: Obec Cífer podal dňa 04.12.2020 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 kolaudačného rozhodnutia pre vodnú stavbu:
„Protipovodňové opatrenia v obci Cífer“
Miesto stavby: Obec Cífer, katastrálne územie: Cífer
parcely reg. „C“ KN č. 1147/2, 2119/2, 2191/1, 2199, 2200/3, 2204/1, 2203, 2207, 2211/2, 2212, 2216, 2215/2,
2220, 2221, 2225, 2229, 2234/2, 2232, 2237, 2241, 2240, 2244, 2250/3, 2250/4, 2293/7, 467/5, 467/6, 483/3, 170/3,
170/7, 11172/1,
parcely reg. „E“ KN č. 984/225, 981/2, 999, 983, 998, 1156, 1027, 1028, 1158/1, 1158/101, 1052/1, 1052/2, 1156,
997/1, 1155, 1158/2, 995/1, 1154, 1153, 1172, 2684/1, 2718/1, 2684/3
Uvedeným dňom bolo kolaudačné konanie začaté.
Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby vydal Obvodný úrad životného prostredia Trnava pod č. G2012/00097/
ŠVS/Dur zo dňa 20.01.2012 (právoplatné dňa 21.02.2012), ktorého platnosť bola predĺžená rozhodnutím OÚ TT
- ŠVS č. OU-TT-OSZP3-2014/00223/ŠVS/Ko zo dňa 11.02.2014 (právoplatné dňa 14.03.2014), a ktorej zmena
bola povolená rozhodnutím OÚ TT – ŠVS č. OU-TT-OSZP3-2017/014783/ŠVS/St zo dňa 13.04.2017 (právoplatné
dňa 15.05.2017), ktoré bolo opravené listom č. OU-TT-OSZP3-2017/017746/ŠVS/St zo dňa 15.05.2017, a zmena
č. 2 rozhodnutím č. OU-TT-OSZP3-2017/023852/ŠVS/St zo dňa 17.07.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
14.08.2017.
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 ods. 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 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, v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona, §
73 ods. 4 vodného zákona a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) oznamuje začatie
kolaudačného konania a súčasne
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nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
16. februára 2021 (utorok) o 9.00 hod.
so zrazom účastníkov konania na mieste stavby.
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak
nebude na ne prihliadnuté. Ak sa niektorý z účastníkov nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú
plnú moc s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať.
Navrhovateľ zabezpečí účasť zhotoviteľa stavby, sprístupní objekty na vodnej stavbe a predloží doklady v zmysle §
18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a podmienok
stavebného povolenia.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona. Oznámenie musí
byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Cífer. 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)

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

Rozdeľovník k číslu OU-TT-OSZP3-2020/043068-002
Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
Martin Bejda, Bernolákova 741/71, 919 21 Zeleneč pri Trnave
Ing. Rudolf Hasička "EKOSTA 2000 - ekologické stavby", Orešanská 11, Trnava
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 921
80 Piešťany 1
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava,
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava - mestská časť Ružinov
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska, 917 01 Trnava 1
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
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