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Vec
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania (Verejná vyhláška)
Dňa 05.02.2021 bola na tunajší úrad doručená žiadosť stavebníka RENTAZ, s.r.o., Kapitulská 22, 917 01 Trnava,
IČO: 51000971 v zastúpení: Ing. Juraj Foltýn, 919 61 Ružindol č. 384 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodných
stavieb:
„SO 09 Vodovod, SO 10 Splašková kanalizácia, SO 11 Dažďová kanalizácia“
realizovaných v rámci hlavnej stavby ,,IBV Pri Parnej (Podolky VI), Biely Kostol“ na pozemkoch v k. ú.: Biely
Kostol, parc. č.: 538/1, 538/2, 539/5, 1100/146, 1100/151, 1100154 a 1100/155.
Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie. Nakoľko žiadosť neobsahovala všetky potrebné doklady Okresný
úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia – štátna vodná správa (ďalej len ,,OÚ ŠVS“) rozhodnutím č. OU-TT-OSZP3-2021/006388-002 zo dňa
30.03.2021 správne konanie prerušil a žiadateľa listom č. OU-TT-OSZP3-2021/006388-003 zo dňa 30.03.2021
vyzval, aby v určenom termíne odstránil nedostatky stavby a doplnil chýbajúce doklady. Dňa 13.05.2021 boli vyššie
uvedené nedostatky odstránené.
Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia (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 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“), podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona v súlade s ustanovením § 73 vodného
zákona oznamuje začatie vodoprávneho konania verejnou vyhláškou dotknutým orgánom štátnej správy a známym
účastníkom konania.
Popis stavby:
Projektová dokumentácia rieši vybudovanie verejného vodovodu a verejnej splaškovej kanalizácie pre navrhovanú
IBV Pri Parnej (Podolky VI) (87 RD) v k. ú. Biely Kostol spolu s vybudovaním dažďovej kanalizácie pre navrhovanú
miestnu komunikáciu.
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Zásobovanie lokality pitnou vodou bude z verejného vodovodu HDPE DN 100, ktorý je vedený v Rybníkovej ulici. V
lokalite je navrhovaný verejný vodovod z potrubia HDPE DN 100 celkovej dĺžky 1393 m, z ktorého bude vedených
87 ks vodovodných odbočení pre rodinné domy a 13 ks podzemných hydrantov DN80.
Splaškové vody budú odvádzané do verejnej kanalizácie s napojením na jestvujúcu kanalizáciu DN 400 na Rybnej
ulici. V lokalite bude vybudovaná gravitačná a tlaková kanalizácia. Navrhnuté sú stoky z PVC DN300 celkovej
dĺžky 496,5 m a DN 400 celkovej dĺžky 861 m, výtlačné potrubie D90 dĺžky 112 m. V prečerpávacej šachte bude
umiestnená dvojica čerpadiel a hrablicová stena, za PŠ merná šachta. V rámci splaškovej kanalizácie bude pre
rodinné domy vybudovaných 87 ks domových odbočení z rúr PVC D160.
Vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch budú odvádzané dažďovou kanalizáciou do 3 retenčných nádrží
s prepadom do vsakovacích studní DN 1000 hĺbky cca 24 m.
Nakoľko sú OÚ ŠVS 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.
Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na OÚ - ŠVS a svoje námietky a pripomienky uplatniť
do 7 pracovných dní od zvesenia tohto oznámenia. 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.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom oddelení OÚ ŠVS, Kollárova 8, č. dverí 234 v stránkové
dni:
pondelok 8.00 -12.00, 13.00 -15.00
utorok 8.00 -12.00, 13.00 -15.00
streda 8.00 -12.00, 13.00 -17.00
štvrtok 8.00 -12.00, 13.00 -15.00
piatok 8.00 -12.00, 13.00 -14.00
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.

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

............................................
zvesené dňa

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

Rozdeľovník k číslu OU-TT-OSZP3-2021/006388-008
RENTAZ s.r.o., Kapitulská 22, 917 01 Trnava 1
Juraj Foltýn, Ružindol 384, 919 61 Ružindol
Obec Biely Kostol, Pionierske námestie 18, 919 34 Biely Kostol
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 921
80 Piešťany 1
Ing. Lucia Adamcová, Ulica Gejzu Dusíka 2823/5, 917 08 Trnava 8
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 0/10, 921 79 Piešťany 1
Slovenský vodohospodársky podnik š. p. OZ Piešťany Správa povodia dolného Váhu, Dolná 16, 927 00 Šaľa
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
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSMER, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2
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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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