OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Kollárova 8, 917 02 Trnava
č. OU-TT-OSZP3-2021/024033

Trnava 17.09.2021

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou
Dňa 16.08.2021 bola na tunajší úrad doručená žiadosť od stavebníka: Obec Voderady
Pavlická cesta 262/1, 919 42 Voderady, IČO: 00 313 181 o vydanie povolenia na
uskutočnenie vodnej stavby:
,,Rekonštrukcia a úprava cestných priekop Voderady, SO 02 Ulica Hliníky“,
ktorá bude realizovaná na pozemku register „C“ parcelné číslo 1090/14, 1090/28 a reg.“E“
1091/5, 1091/6, 1091/7 v katastrálnom území Voderady a o vydanie povolenia na osobitné
užívanie vôd - povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd.
Popis stavby:
Predmetom projektovej dokumentácie je rekonštrukcia časti odvodňovacej priekopy v ulici
Hliníky v obci Voderady.
Existujúca cestná komunikácia je realizovaná s jednostranným sklonom do priekopy.
V úseku od miestneho cintorína je na ulici Hliníky existujúca priekopa opevnená betónovými
dlažbami TBM2-50 a TBM1-50. V miestach prejazdov k rodinným domom sú zriadené
priepusty z betónových a plastových rúr. V celom úseku až po posledný dom sa uvažuje
s prečistením priekop od nánosov s ponechaním opevnenia priekop s občasnou opravou
opevnenia a vtokov na priepustoch.
V úseku od km 0,051 pred RD p.č. 1090/12 je navrhnutý odklon priekopy bližšie
k ceste tak, aby dažďové vody neodtekali na parcely č. 1090/12 a 1090/13. Navrhované je
zriadenie nového priepustu PVC, DN400 dĺžky 6,5 m pod prejazdom k RD a osadenie
prejazdného žľabu Hydro BG šírky 300 mm. Od km 0,031 je vedená nová priekopa smerom
k ČS splaškových vôd a na ňu je napojená retenčno-vsakovacia nádrž, kde sa budú dažďové
vody kumulovať a postupne vsakovať, príp. odparovať. V km 0,0 v mieste napojenia na
retenčnú nádrž až po km 0,051 bude dno priekopy opevnené betónovou žľabovkou TBM1-50.
Od km 0,0 po km 0,0365 bude svah na strane od cesty opevnený betónovou dlažbou TBM250. Od km 0,0365 za priepustom po km 0,051 na konci úpravy priekopy budú svahy po oboch
stranách opevnené dlažbou TBM2-50.
Retenčno-vsakovacia nádrž je navrhnutá na pozemku č. 1090/14 ako otvorená nádrž,
pričom sa využije existujúci zemný val na prednej strane. Na zadnej a ľavej strane sa
vybuduje zemná hrádzka s násypom, ohumusovaním a zatrávnením. Dno sa upraví na rovnú
plochu do úrovne 126,6 m n.m. Pred úpravou sa odstráni ornica po úroveň zásypu dna
riečnym štrkom.
Rozsah existujúcich priekop ponechaných a prečistených:
- otvorená záchytná priekopa pre RD dno a svahy opevnené – celková dĺžka 86,5 m
- priepusty pred RD prečistenie – celková dĺžka 47,5 m
Rozsah navrhovaných priekop upravovaných:
- km 0,0-0,031- otvorená záchytná priekopa, svah od cesty opevnený novou betónovou
žľabovkou TBM2-50, dno opevnené žľabovkou TBM1-50, zbytok svahu zatrávnený, celková
dĺžka 31 m
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- km 0,0365-0,051 – otvorená záchytná priekopa, svahy opevnené novou betónovou
žľabovkou TBM2-50 po stranách, dno opevnené žľabovkou TBM1-50, zbytok svahu
zatrávnený, celková dĺžka 14,5 m
Rozsah navrhovanej retenčno-vsakovacej nádrže (RN-VS):
- vnútorný rozmer RN-VS meraný v dne 15x8,7 m
-rozmer 14,5x19 m meraný vnútorne po úroveň vrchnej hrany hrádze
-vonkajší rozmer RN-VS meraný po napojenie na terén 16,5x22,5 m
Užitočný objem RN-VS pri zatopení do výšky 0,5 m od dna – 80 m3
Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna vodná správa (ďalej len „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
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 účastníkom konania a dotknutým orgánom. Nakoľko sú stavebnému úradu 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 tunajšom úrade
a svoje námietky a pripomienky uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto
oznámenia, na neskoršie podané námietky neprihliadne v zmysle § 61 ods. 3 stavebného
zákona. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány, inak podľa ustanovenia
§ 61 ods. 6 stavebného zákona sa má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných
záujmov súhlasia. Na pripomienky alebo námietky, ktoré mohli byť uplatnené v územnom
konaní, sa neprihliada. V prípade zastupovanie niektorého účastníka konania zástupca
predloží splnomocnenie od účastníka konania.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom oddelení OÚ TT - ŠVS, Kollárova
8, č. dverí 232 v stránkové dni:
pondelok, utorok, štvrtok 8.00 -12.00, 13.00-15.00
streda

8.00 -12.00, 13.00-17.00

piatok

7.00 -12.00

Oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona.
Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Voderady
a OÚ TT – ŠVS (http://www.minv.sk/?verejne-vyhlasky-6, https://cuet.slovensko.sk/). 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.
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.

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

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

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

Doručí sa:
1. Obec Voderady, 919 42 Voderady 262
2. Projektant: Ing. Martin Bejda, Bernolákova 741/71, 919 21 Zeleneč
3. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 07 Trnava
4. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
5. MAVOS, spol. s r.o., 919 42 Voderady 262
6. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
7. NASES, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava
8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
10. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
11. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trnave, Okresný dopravný inšpektorát
v Trnave, Oddelenie výkonu služby, Starohájska 3, 917 01 Trnava
12. OÚ TT-ŠVS – ku spisu

