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Vec
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania (Verejná vyhláška)
Dňa 16.10.2020 podal stavebník Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, IČO:
36 252 484 na tunajšom úrade žiadosť o dodatočné stavebné povolenie a vydanie kolaudačného rozhodnutia pre
vodnú stavbu:
„Trnava – Farárske, vodovod“
realizovanú na parc. č.: 10635/1, 10635/2, 10634/7, 10616/2, 10617/39, 10620, 10617/41, 10617/70, 10617/38,
10617/74, 10617/48, 10636/2, 10606/2, 10617/1, 10617/94, 10617/40 a parc. Reg. ,,E“ č. 2138/1, 2144/1, 2137/2,
2137/1, 2140, 1411/2 v k. ú. Trnava.
Popis stavby:
Projektová dokumentácia rieši vybudovanie verejného vodovodu pre zabezpečenie pitnej vody pre domácnosti a
drobné prevádzky v lokalite Trnava – Farárske, ležiace pri ceste II/560 medzi Trnavou a Špačincami.
Vodovod sa napája na existujúce prívodné oceľové vodovodné potrubie DN 400 (Skupinový vodovod D. Voda
– Dechtice – Trnava) podtlačením pod cestu II/560 a ukončí sa vo vodomernej šachte s regulačným ventilom a
meradlom množstva vody. Z VŠ je ďalej vodovodné potrubie vedené krajom miestnej komunikácie mimo spevnenia.
SO 01 Rozvodná vodovodná sieť - Vetva A je realizovaná z materiálu PEHD, DN 100 v celkovej dĺžke 985,36 m.
V rámci výstavby vodovodnej siete sú realizované aj vodovodné odbočenia pre domové prípojky z potrubia PEHD
profilu DN 25 v počte 16 ks a DN 50 v počte 5 ks. V rámci stavby sú realizované 2 ks uzáverov a hydranty, vzdušíky,
kalníky v počte 7 ks.
Uvedeným dňom bolo kolaudačné konanie začaté. Chýbajúce doklady stavebník doložil dňa 08.03.2021. Podľa § 4
vyhlášky č. 3/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození
verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí zo dňa 07.01.2021 bolo zakázané usporadúvať
hromadné podujatia i s účasťou nižšou ako 6 osôb. Možnosť organizovať pracovné stretnutia v počte do 6 osôb
vyplýva z aktuálneho Usmernenia vedúceho hygienika MV SR k dodržiavaniu opatrení v súvislosti s ochorením
COVID-19 – deviata aktualizácia zo dňa 20.04.2021.
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia – štátna vodná správa (ďalej len „OÚ – 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
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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 § 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 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 § 88a stavebného zákona, § 61 ods. 4 stavebného zákona a § 73 vodného zákona oznamuje začatie
vodoprávneho konania verejnou vyhláškou dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a
súčasne
nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň:
07.06.2021 o 9.00 hod.
so zrazom účastníkov konania na mieste stavby.
Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na OÚ - ŠVS a svoje námietky a pripomienky uplatniť
najneskôr pri ústnom konaní, inak nebude na ne prihliadnuté. Na pripomienky alebo námietky, ktoré mohli byť
uplatnené v územnom konaní, sa neprihliada. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej
správy, inak podľa ustanovenia § 61 ods. 5 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné.
Ak sa niektorý z účastníkov nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom
toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom oddelení OÚ - ŠVS, Kollárova 8, Trnava, č. dverí 220.
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 konzultácii a dohodnutom termíne, je možné do podkladov rozhodnutia nahliadnuť
aj osobne na tunajšom úrade v stránkové dni.
Stavebník 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.
Oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona. Oznámenie musí byť
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia. Po
uplynutí doby určenej na vyvesenie bude verejná vyhláška vrátená na OÚ - ŠVS s vyznačeným dátumom vyvesenia
a zvesenia.
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Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-TT-OSZP3-2021/002269-004
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany 1
Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava
HYDROCOOP, spol. s r.o., Dobšinského 32, 811 05 Bratislava-Staré Mesto
Trnavský samosprávny kraj, odbor stratégií a projektov, Starohájska 10, 917 01 Trnava 1
Správa a údržba ciest - TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová, 917 01 Trnava 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
Okresné riaditeľstvo PZ Trnava,okresný dopravný inšpektorát, Starohájska 3, 917 10 Trnava 10
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto
Okresný úrad Trnava, OCDaPK, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2
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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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