OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Kollárova 8, 917 02 Trnava
č. OU-TT-OSZP3-2021/018546

Trnava 17.06.2021

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou
Dňa 06.09.2021 bola na tunajší úrad doručená žiadosť od stavebníka: PMM real, s.r.o.,
919 53 Dechtice 328, IČO: 50 981 854 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby:
,,SO 10 Vodovod, SO 11 Splašková kanalizácia, SO 12 Dažďová kanalizácia“,
ktorá bude realizovaná na pozemku register „C“ parcelné číslo 317, 316/1, 311, 308/1, 302,
316/2, 250, 251 v katastrálnom území Dechtice v rámci stavby „IBV Miškárova, Dechtice“
a o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd - povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového
odtoku do podzemných vôd.
Popis stavby:
Predmetom riešenia projektovej dokumentácie pre stavebné konanie „IBV Miškárova, Dechtice,
stavebný objekt: SO 10 Vodovod, SO 11 Splašková kanalizácia, SO 12 Dažďová kanalizácia“ v obci
Dechtice je vybudovanie verejného vodovodu, verejnej splaškovej kanalizácie a dažďovej kanalizácie
pre lokalitu individuálnej bytovej výstavby 11-tich rodinných domov. Pri napojení navrhovanej
splaškovej kanalizácie na verejnú kanalizáciu v obci príde k rozkopávke cesty III/1276. Vodovodné
a kanalizačné prípojky nie sú súčasťou tohto povolenia.
SO 10 Vodovod. Riešená lokalita bude napojená na existujúcu verejnú k DN 100, ktorý prechádza
popri ceste III/1276. Navrhovaný verejný vodovod bude prevedený z rúr HDPE DN 100 dĺžky 246
m. Na potrubí budú osadené 3 podzemné hydranty DN 80. Z vetiev budú vyvedené odbočenia po
hranicu pozemku. Vodovod bude slúžiť na zabezpečenie pitnej a požiarnej vody. Vodovodné prípojky
nie sú súčasťou tohto povolenia. Ročná potreba vody je Qr=2168 m3/rok.
SO 11 Splašková kanalizácia. Riešená lokalita bude odkanalizovaná do existujúcej verejnej
kanalizácie vedenej v telese cesty III/1276. Realizáciou napojenia na existujúcu kanalizáciu dôjde
k rozkopaniu cestného telesa III/1276 v dĺžke 2,5 m. Splašková kanalizácia pre lokalitu IBV je
navrhovaná ako gravitačná s prečerpávaním v sieti. Gravitačná sieť bude prevedená z rúr PVC-U, DN
300 dĺžky 205 m. Na kanalizačnej gravitačnej sieti bude osadených 8 kanalizačných revíznych šácht
DN 1000. Tlaková kanalizácia bude prevedená z rúr HDPE D90 dĺžky 216 m. Prečerpávacia šachta
DN 2000 bude opatrená dvomi čerpadlami Flyght NP 3069 SH3-1,7 kW s technologickým
vybavením. Z navrhovanej kanalizačnej siete budú vyvedené kanalizačné odbočenia DN 150 po
hranicu pozemku. Kanalizačné prípojky nie sú súčasťou tohto povolenia.
SO 11 Dažďová kanalizácia. Navrhovaná komunikácia a spevnené plochy budú odvodnené do
uličných vpustov a žľabu, ktoré sú súčasťou projektu „SO 01 Pozemné komunikácie“. Dažďová
kanalizácia bude prevedená z rúr PVC, DN 300 dĺžky 185 m. Na potrubí bude osadených 5 revíznych
kanalizačných šácht z betónových skruží DN 1000, s liatinovým poklopom DN 600. Odtoky od vpustí
a žľabu budú prevedené z rúr PVC, DN 200 celkovej dĺžky 6 m. Dažďové vody budú privádzané do
koalescenčno-sorpčného odlučovača ropných látok Kompakt s kapacitou 15 l/s a s účinnosťou
do 0,1 mg NEL/l ropných látok na výstupe. Na odtoku z ORL z sa vybuduje revízna šachta.
Vyčistené vody z ORL budú odvedené do retenčnej nádrže dažďových vôd s objemom 25 m3.
Kapacita odtoku vsakovacej šachty DN 1000, hĺbky 23,25 m je 15 l/s. Odvodnenie striech
jednotlivých rodinných domov si bude riešiť na svojom pozemku každý majiteľ sám.
Odvodňovaná plocha:
Prístupová komunikácia – 1439 m2 Qs,daž.=13,46 l/s, Chodníky - 412 m2 Qs,daž.=3,86 l/s
Množstvo celkových odvedených dažďových vôd: Qs,daž.=17,32 l/s
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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 Dechtice
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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.................................................
vyvesené dňa
(pečiatka, podpis)

............................................
zvesené dňa
(pečiatka, podpis)
Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Doručí sa:
1. PMM real, s.r.o., 919 53 Dechtice 328
2. Obec Dechtice, 919 53 Dechtice 488
3. Projektant: Ing. Lucia Adamcová, Gejzu Dusíka 2823/5, 917 08 Trnava
4. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave, odd. požiarnej
prevencie, Rybníkova 9, 917 00 Trnava
6. Regionálny úrad VZ so sídlom v Trnave, Limbová 6, P.O.BOX 1, 917 09 Trnava
7. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 07 Trnava
8. MICHLOVSKY, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
9. NASES, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava
10. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
11. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
12. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
13. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
14. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 816 47 Bratislava
15. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
16. Okresné riaditeľstvo policajného zboru Trnava, ODI, Oddelenie výkonu služby,
Starohájska 3, 917 01 Trnava
17. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8,
917 02 Trnava
18. Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor, Vajanského 22, 917 01 Trnava
19. OÚ TT-ŠVS – ku spisu

