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Vec
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania (Verejná vyhláška)
Dňa 04.06.2021 bola na tunajší úrad doručená žiadosť Obec Košolná, 919 01 Košolná 44, IČO: 00312673 o vydanie
povolenia na uskutočnenie vodnej stavby:
„Obecná splašková kanalizácia – Košolná – 4. etapa“
na pozemkoch v obci k. ú.: Košolná, parc. Reg. ,,C“ č.: 304/1, 305/1, 366, 311/1 a parc. Reg. ,,E“ č.: 468.
Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.
OÚ ŠVS, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 zákonač. 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 odvádzanie splaškových odpadových vôd z existujúcej a plánovanej výstavby RD v
obci Košolná v lokalite od št. cesty III/1298 Košolná – Dolné Orešany v smere do uličky ku mlynu – po obrábané
pozemky medzi RD č. 104 a novostavbou RD. Navrhované je vybudovanie gravitačnej stoky splaškovej kanalizácie,
výtlačného potrubia a čerpacej stanice (presunutie ČS1 od št. cesty). Navrhovaná gravitačná stoka ,,G1.4“ bude
zaústená do projektovanej čerpacej stanice ČS3 = ČS1. Z tejto čerpacej stanice budú odpadové vody prečerpávané
výtlačným potrubím ,,V3“ do existujúceho kanalizačného výtlaku uloženého pozdĺž št. cesty III/1298.
Gravitačná kanalizácia,,G1.4“ je navrhovaná z rúr PVC-U dĺžky 255,7 m, výtlak ,,V3“ z rúr HDPE DN 150 dĺžky
266,3 m.
Čerpacia stanica je navrhnutá na konci uličky ku mlynu na pozemku v rastlom teréne (p. č. 468, k. ú. Košolná).
ČS bude realizovaná ako podzemný objekt zo železobetónových skruží Ø 2200mm s inštalovanými ponornými
kalovými čerpadlami v zostave 1 + 1.
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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
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Obec Košolná, Košolná 0/44, 919 01 Suchá nad Parnou
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto
Patrik Daniš, Košolná 38, 919 01 Suchá nad Parnou
EKOSTA 2000 - Ing. Rudolf Hasička, Orešanská 7, 917 01 Trnava 1
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 1
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SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava 1
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