OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
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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 „Okresný úrad Trnava“) 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“) vydáva
stavebníkovi: Ivan Slíž, Starohájska 6641/6, 917 01 Trnava
I. povolenie na uskutočnenie vodnej stavby:
„Bytový dom s polyfunkciou - novostavba“
stavebné objekty: SO Studňa
podľa ustanovenia § 26 ods. 1 vodného zákona v súčinnosti s ustanovením § 66 stavebného zákona.
Údaje o stavbe:
Názov hlavnej stavby: Bytový dom s polyfunkciou - novostavba
Názov vodnej stavby: SO Studňa
Miesto stavby: katastrálne územie: parc. reg. C KN č.:
Trnava
Trnava
8380/1 (vlastníkom pozemku je spoločnosť MIKO 2, s.r.o., Strojárenská 1C, 917 02 Trnava, vlastníctvo zapísané
na LV č. 9355),
Stavebník - Ivan Slíž má s vlastníkom pozemku – spoločnosťou MIKO 2, s.r.o. uzatvorenú nájomnú zmluvu zo
dňa 03.03.2021
Projektant: Ing. Boris Pomothy, reg. č. 6474*A2
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Rozhodnutie o umiestnení stavby „Bytový dom s polyfunkciou – novostavba“ vydalo Mesto Trnava pod č.
OSaŽP/3603-75730/2020/Ká zo dňa 18.06.2020.
Popis stavby:
SO Studňa: Za účelom zavlažovania plôch zelene v areáli stavby „Bytový dom s polyfunkciou – novostavba“
sa vybuduje sekundárny zdroj vody pre závlahy pre obdobie sucha v zavlažovacom období apríl až september
vŕtanou studňou DN 350 hĺbky 16 m. Nad vrtom bude vybudovaná armatúrna šachta z betónových prefabrikátov DN
1500 vystrojená čerpacou technikou (ponorné čerpadlo), výtlačným potrubím D63 so spätnou klapkou, riadiacou
technikou, uzáverom a vodomerom. Primárnym zdrojom závlahovej vody bude retenčná nádrž v rámci stavby SO
2-2 Areálová dažďová kanalizácia. Zavlažovanie bude prevedené pomocou hadice.
Podmienky povolenia:
1. Povolenie sa vzťahuje na stavebný objekt:
SO Studňa
- vŕtaná studňa priemeru DN 350 so vsadenou zárubnicou z PVC, DN 200 hĺbky cca 16 m
- vystrojenie vrtu tvorí čerpacia technika – elektrické ponorné čerpadlo Grundfos SP 11-15
umiestnené v hĺbke 14 m s výtlačným potrubím D63 so spätnou klapkou, riadiacou
technikou, uzáverom a vodomerom.
- armatúrna šachta v záhlaví vrtu vybudovaná z betónového kruhového prefabrikátu DN
1500 výšky 2500 mm s prekrytím kruhovou stropnou doskou DN 1800 a osadeným
betónovým štvorcovým komínom o rozmerov 600x600x150 mm
2. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. Stavebné povolenie stráca
platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá. Stavebník je povinný
oznámiť začatie stavby tunajšiemu úradu.
3. Lehota na ukončenie stavby: 05/2023.
4. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej vo konaní, ktorú vypracoval Ing.
Boris Pomothy v 11/2020 a ktorá je súčasťou tohto povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť zrealizované bez
predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.
5. Stavbu realizovať v súlade s hydrogeologickým prieskumom, predloženým v tomto konaní.
6. Oznámiť tunajšiemu úradu začatie stavby a termíny kontrolných dní. Stavebník umožní orgánom štátneho
stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov prístup na stavbu a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.
7. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a
dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
8. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané základné ustanovenia stavebného zákona uvedené v ustanovení
§ 48 stavebného zákona.
9. Zabezpečiť dodržanie podmienok vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov, ktoré uplatnili v písomných
stanoviskách a sú súčasťou dokladovej časti:
Mesto Trnava vydalo záväzné stanovisko k stavebnému konaniu pod č. OÚRaK/3043-121825/2021/Hn zo dňa
08.02.2021
- Pri realizácii studne a jej následnom užívaní stavebník dodrží závery z hydrogeologického prieskumu č. 21/2020
riešiteľa RNDr. Ján Antal z 11/2019.
- Pri realizácii studne a jej následnom užívaní dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd a zabrániť
nežiadúcemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Realizáciou studne nesmie prísť
k narušeniu existujúcich vodných pomerov v dotknutom území.
- Primárnym zdrojom závlahovej vody v riešenom území bude voda z retenčnej nádrže povolenej v rámci SO 2-2
Areálová dažďová kanalizácia. Ku kolaudácii stavby sekundárneho zdroja závlahovej vody „Studňa pre závlahy“
musí byť zrealizovaný aj závlahový systém s primárnym využitím vody z retenčnej nádrže riešenej v rámci SO 2-2
Areálová dažďová kanalizácia.
- Výstavbou vodnej stavby – studne, požadujeme pri realizácii koordinovať s ostatnými stavebnými objektami tak,
aby bolo možné v plnej miere realizovať podľa projektu stavebný objekt Sadové úpravy.
- Pred kolaudáciou stavby musí byť na Mestskom úrade v Trnave, Trhová 3, odbore územného rozvoja a koncepcií,
referáte územno-technických informácií odovzdané porealizačné zameranie stavby (objekty, trasa a prípojky
inžinierskych sietí, vrátane šácht, stožiarov, skriniek, verejného osvetlenia, komunikácií, zelene a terénnych úprav)
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v digitálnej podobe, podľa požiadaviek Mesta Trnava (DGN výkres, MicroStation, 2D, s kresbou umiestnenou v
reálnych súradniciach v súradnicovom systéme S-JTSK, v realizácii JTSK a vo výškovom systéme Bpv, s rozdelením
kresby do vrstiev: 2 polohopis-plošný, 3 polohopis-líniový, 4 značky-plošné, 5 značky-bodové, 6 doplnková kresba,
7 bodové pole, 8 výškopis, 9 vodovod, 10 kanalizácia, 11 plynovod, 12 elektrické vedenie, 13 verejné osvetlenie,
14 oznamovacie vedenia, 15 teplovod, 16 produktovody, 21 hektárová sieť, 23 legenda) a geodetická dokumentácia
(v digitálnej podobe a 1 x vytlačená so zoznamom súradníc).
- Mesto Trnava súhlasí podľa § 120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, s vydaním stavebného povolenia na stavbu: „Bytový dom s
polyfunkciou – novostavba – Studňa pre závlahy, v Trnave“ na parc. č. 8380/1 v k. ú. Trnava, č. 864790 špeciálnym
stavebným úradom.
- Toto záväzné stanovisko zároveň nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, č. OU-TT-OSZP3-2021/010854-002 zo dňa 01.04.2021
- Pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona o odpadoch.
- Ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia, príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby.
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, č. OU-TT-OSZP3-2021/010700-002 zo dňa 14.04.2021
- Dodržiavať ustanovenia zákona o ochrane prírody. Na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody
a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).
- Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný
súhlas mesta Trnava v primátorom mesta. V rozhodnutí mesto zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú
výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
- Zabezpečiť, aby počas realizácie investičnej akcie neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona
o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonávať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú
ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového
systému čo najskôr zasypať.
- V prípade, že predmetná investičná akcia (výkopové práce) spôsobí šírenie inváznych druhov rastlín na výkopom
porušených plochách, vlastník, správca, alebo užívateľ pozemku je povinný ich odstraňovať v súlade s § 3 ods. 2
zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
- Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle
§ 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody.
- Pokiaľ v priebehu realizácie investičnej akcie príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník,
resp. organizácia uskutočňujúca investičnú akciu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti
o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že
predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o
ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR v zmysle § 65 ods.
1 písm. h) zákona o ochrane prírody.
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia dolného Váhu, č. CS SVP OZ PN
294/2021/1 zo dňa 04.01.2021
- S výstavbou vŕtanej studne v zmysle doloženej PD súhlasíme.
- Objekt studne podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách podlieha vydaniu povolenia na vodné stavby príslušným
orgánom štátnej vodnej správy, pričom upozorňujeme, že pri odbere podzemných vôd zo studne v zmysle § 6 ods.
5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách vyplýva povinnosť merať množstvo odoberaných podzemných vôd a údaje o
odberoch oznamovať raz ročne poverenej osobe a našej organizácii, na základe ktorých bude určená výška poplatku
za odber podzemnej vody, zároveň upozorňujeme na nutnosť odsadenia certifikovaného meracieho zariadenia na
odber vody.
- V zmysle § 21 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách ods. 1 písm. b) odber podzemnej vody podlieha vydaniu povolenia
na osobitné užívanie vôd príslušným orgánom štátnej vodnej správy.
Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, zo dňa 21.01.2021
- Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o
energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce
práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná
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vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť alebo zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách
bezpečnosti práce v blízkosti VN a NN vedení.
- V prípade existencie sietí vo vlastníctve ZSD, a.s. pred zahájením výkopových prác požadujeme cestou objednávky
vytýčiť jestvujúce siete VN a NN v správe Západoslovenskej distribučnej. Objednávku adresujte na p. Zemka tel.:
033/5563216, email: dusan.zemko@zsdis.sk.
- V prípade, že pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky,
ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 zákona o energetike.
10. Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť
nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
11. Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí a riadiť sa pokynmi ich správcov. Počas
prác dodržiavať ochranné pásma inžinierskych sietí podľa príslušných ustanovení záväzných právnych predpisov
a noriem.
12. Počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa stanovujú podrobnosti o
zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho
zhoršenia vôd, v nadväznosti na § 39 vodného zákona.
13. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na
použitie na zamýšľaný účel. Vhodnosť použitých materiálov a konštrukčných prvkov sa preukazuje certifikátom
vydaným autorizovanou osobou.
14. Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
15. Počas realizácie danej stavby udržiavať čistotu a poriadok na pozemkoch využívaných v rámci staveniska a na
priľahlých pozemkoch.
16. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby
vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
17. Po skončení je stavebník povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je
možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody
( §135 ods. 2 stavebného zákona ).
18. Po dokončení stavby požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie kolaudačného rozhodnutia, na
základe ktorého bude vodná stavba daná do užívania. Ku kolaudácii stavby je potrebné okrem iného odovzdať:
- protokol o odovzdaní a prevzatí stavby,
- porealizačné geodetické zameranie stavby,
- protokol o vykonaných skúškach vodotesnosti potrubia a revíznu správu elektro,
- certifikáty preukázania zhody a atesty použitých stavebných materiálov.
II. povolenie na osobitné užívanie vôd
v zmysle § 21 ods. 1 písm. b) prvý bod vodného zákona a § 46 správneho poriadku na odber podzemných vôd z
vŕtanej studne v množstve Q = 1,0 l/s.
Podmienky povolenia :
1. Povolenie sa vzťahuje na odber podzemných vôd z vodného zdroja – vŕtanej studne (hĺbka cca 16 m) na pozemku
register „C“ parc. č. 8380/1 v k. ú. Trnava.
2. Povolené odberné množstvo: Qmax = 1,0 l/s.
3. Maximálna výška ročného odberu Qrok = 6825 m³/rok.
4. Voda zo studne bude využívaná ako úžitková voda určená ako sekundárne zavlažovanie.
5. Čerpanie vody sa povoľuje počas vegetačného obdobia – od apríla do septembra.
6. Vykonateľnosť II. povolenia na osobitné užívanie vôd začína dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia (povolenie na užívanie vodnej stavby) na predmetnú studňu.
7. Časová platnosť povolenia na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd sa stanovuje v zmysle § 21 ods.
4 písm. a) vodného zákona na 10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na vodnú
stavbu studne. Stavebník požiada tunajší úrad o predĺženie platnosti povolenia na osobitné užívanie vôd aspoň dva
mesiace pred skončením platnosti tohto povolenia. Tunajší úrad môže platnosť povolenia predĺžiť, ak sa nezmenia
podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané, v zmysle § 21 ods. 5 vodného zákona.
8. Dodržať ustanovenie § 39 a § 41 vodného zákona v súčinnosti s vyhláškou MŽP č. 200/2018 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe
pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
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9. V okolí vrtu/šachty resp. vo vnútri šachty, v ktorej bude umiestnený vrt nepoužívať a neskladovať chemikálie a
hnojivá resp. akékoľvek látky, ktoré by mohli kontaminovať podzemnú vodu. Vodný zdroj zabezpečiť pred vstupom
nepovolaných osôb.
10. Okolie vrtu/šachty upraviť tak, aby nestekali do vrtu/šachty dažďové vody a iné vody, ktoré by mohli spôsobiť
znečistenie podzemnej vody – vstup do šachty vyvýšiť nad okolitý terén a okolie šachty vyspádovať.
11. Okolie vrtu/šachty zatrávniť – vytvoriť zelený ostrovček.
12. V bezprostrednom okolí vrtu /šachty resp. vo vnútri a zakazuje manipulovať s nebezpečnými látkami.
13. Zabezpečiť vedenie evidencie odberov podzemných vôd na základe odčítavania spotreby z vodomerného
zariadenia vodného zdroja a vedenie evidencie o manipulácii na vodnom zdroji (výmena čerpadla, poruchy, opravy
a pod.)
14. Každoročne nahlásiť tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy (Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o
životné prostredie), Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š. p. OZ Piešťany a SHMÚ Bratislava množstvo
odobratých podzemných vôd.
15. Toto povolenie na odber podzemných vôd nezaručuje odber týchto vôd v povolenom množstve ani v potrebnej
kvalite v zmysle § 21 ods. 6 vodného zákona.
16. Postupovať v súlade s hydrogeologickým prieskumom: „Bytový dom s polyfunkciou – Novostavba – zdroj
podzemnej vody – pre závlahy– posúdenie hydrogeologických pomerov pre zabezpečenie zdroja vody – parc.č.
8380/1“, ktorý vypracoval RNDr. Ján Antal v novembri 2019.
17. V zmysle § 79 ods. 2 vodného zákona je ten, kto odoberá podzemné vody v množstve nad 15 000 m3 za
kalendárny rok alebo nad 1250 m3 za mesiac povinný platiť poplatky za odbery podzemných vôd.
18. V zmysle § 79 ods. 7 vodného zákona poplatky za užívanie vôd sú príjmom Environmentálneho fondu, ktorý koná
vo veciach vyberania a vymáhania týchto poplatkov. Vo veciach určovania skutočnej výšky poplatkov za užívanie
vôd koná správca vodohospodársky významných vodných tokov podľa osobitného predpisu. V zmysle § 79 ods. 8
vodného zákona návrh na výšku poplatkov podáva na základe vlastného výpočtu ten, kto tieto vody užíva v lehote
určenej v osobitnom predpise, inak správca vodohospodársky významných vodných tokov vypočíta výšku poplatkov
na základe povolenia podľa § 21 ods. 2 písm. b) prvého bodu.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené.
Odôvodnenie
Dňa 20.04.2021 bola na Okresný úrad Trnava doručená žiadosť stavebníka: Ivan Slíž, Starohájska 6641/6, 917
01 Trnava, v zastúpení Ing. Michaelou Markovou, Tupolevova 10, 851 01 Bratislava, o vydanie povolenia na
uskutočnenie vodnej stavby „Bytový dom s polyfunkciou - stavebný objekt SO Studňa“ na pozemku parc. reg. C
KN č. 8380/1 v k. ú. Trnava a o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd – povolenie na odber podzemných vôd.
Nakoľko žiadosť neobsahovala požadované doklady, bez ktorých nie je možné začať stavebné konanie, Okresný úrad
Trnava konanie prerušil rozhodnutím č. OU-TT-OSZP3-2021/009251-005 zo dňa 30.03.2021 a vyzval stavebníka
listom pod č. OU-TT-OSZP3-2021/009251-006 zo dňa 30.03.2021, aby podanie doplnil.
Po doplnení podania Okresný úrad Trnava pokračoval v konaní. Okresný úrad Trnava v súlade s § 61 ods. 1
stavebného zákona oznámil začatie vodoprávneho konania oznámením č. OU-TT-OSZP3-2021/009251-008 zo
dňa 19.04.2021 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Nakoľko boli tunajšiemu úradu
dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočné podklady pre posúdenie navrhovanej stavby,
upustil tunajší úrad v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
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-TTOSZP3-2021/009251-008 zo dňa 19.04.2021, inak sa na neskoršie podané námietky neprihliadne resp., že so stavbou
z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.
Ku konaniu boli doložené nasledovné podklady:
- projektová dokumentácia - 3 pare,
- nájomná zmluva uzatvorená medzi spoločnosťou MIKO 2, s.r.o., Strojárenská 1C, 91702 Trnava a stavebníkom
- rozhodnutie o umiestnení stavby vydané Mestom Trnava pod č. OSaŽP/3603-75730/2020/Ká dňa 18.06.2021
(právoplatné dňa 27.07.2020),
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- záväzné stanovisko Mesta Trnavy v zmysle § 140b stavebného zákona č. OÚRaK/3043-121825/2021/Hn zo dňa
08.02.2021,
- hydrogeologický prieskum vypracovaný RNDr. Antalom, č. osvedčenia 106/1993, Hydrant, s.r.o., Stupavská 34,
831 06 Bratislava,
- dokladová časť, ktorá obsahuje stanoviská, vyjadrenia a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov,
- výpis z listu vlastníctva č. 9355 vyhotovený prostredníctvom portálu CSRÚ, www.oversi.gov.sk zo dňa 23.03.2021,
- kópia katastrálnej mapy vyhotovená prostredníctvom portálu CSRÚ, www.oversi.gov.sk zo dňa 23.03.2021.
- splnomocnenie Ing. Michaely Markovej Tupolevova 10, 851 01 Bratislava na zastupovanie stavebníka vo
vodoprávnom konaní.
Dotknuté orgány si počas stanovenej lehoty neuplatnili námietky voči vydaniu povolenia na uskutočnenie uvedenej
vodnej stavby. Pripomienky dotknutých orgánov a organizácií boli skoordinované a zahrnuté do podmienok
rozhodnutia.
Na základe predložených dokladov a výsledku vodoprávneho konania príslušný orgán štátnej vodnej správy zistil,
že nie sú ohrozené vodohospodárske záujmy ani práva iných a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka
č. 60 g) prílohy Sadzobník správnych poplatkov a zákona č. 465/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v
pôsobnosti Ministerstva financií SR v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike vo výške 100,0
eur bol zaplatený bankovým prevodom dňa 23.03.2021.
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.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona. Musí byť vyvesené
15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle Mesta Trnava a Okresnom úrade Trnava. Za deň doručenia sa pokladá
posledný deň vyvesenia rozhodnutia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie bude verejná vyhláška vrátená na
Okresný úrad Trnava s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia.
Príloha pre stavebníka a mesto Trnava
overená projektová dokumentácia

................................................. ............................................
vyvesené dňa zvesené dňa
(pečiatka, podpis) (pečiatka, podpis)

Ing. Rudolf Kormúth
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vedúci odboru

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

Doručuje sa
Ivan Slíž, Starohájska ulica 6641/6, 917 01 Trnava, Slovenská republika
Michaela Marková, Tupolevova 1008/10, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1 , 917 71 Trnava, Slovenská republika
Boris Pomothy, Mierová 373/30, 821 05 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
MIKO 2, s.r.o., Strojárenská 1C, 917 02 Trnava, Slovenská republika
Roman Krampl, Roľnícka ulica 7756/2, 917 08 Trnava, Slovenská republika
Miloš Daniš, Rošlímska 348/83, 919 27 Brestovany, Slovenská republika
CKD market, s.r.o., Zelenečská 1111, 917 00 Trnava, Slovenská republika

Na vedomie
Západoslovenská distribučná, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 921
80 Piešťany 1
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