OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Kollárova 8, 917 02 Trnava

OU-TT-OSZP3-2021/027931

Trnava, 19.10.2021

Oznámenie o začatí kolaudačného konania
a pozvanie na ústne pojednávanie
(verejná vyhláška)
Navrhovateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46
Bratislava, IČO 35 850 370 podala dňa 27.09.2021 na Okresný úrad Trnava, odbor
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia – štátnu vodnú správu (ďalej len „Okresný úrad Trnava“) žiadosť o
vydanie kolaudačného rozhodnutia pre vodnú stavbu:
„Dlhá, Borová – Optimalizácia tlakových pomerov na sieti“
Miesto stavby: katastrálne územie Dlhá, parcela reg. C KN č. 458/3-5, 458/11, parcela reg. E
KN č. 1423, 1322, 1320/1-2, 1314, 1313, 1312, 1306, 1304, 1299, 1298/1-2, 1290, 1287,
1281, 1277/2-3, 1270/2, 1260/1-2, 1256/2, 1249/1-2, 1246/2, 1241/2, 1238/2, 1235/2, 1232/2,
1229/1-2, 1226/2, 1223/1-2, 1219/2, 1217/2, 1214/2, 1213/1-2, 1414/2, 1210, 1209, 1416,
1415, 1191, 1192, 458, 453, 459.
Uvedeným dňom bolo kolaudačné konanie začaté.
Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby vydal Okresný úrad Trnava, odbor životného
prostredia rozhodnutím verejnou vyhláškou pod č. OU-TT-OSZP3-2018/030483/ŠVS/BB zo
dňa 28.11.2018 s právoplatnosťou zo dňa 04.01.2019.
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 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 § 80 ods. 1 stavebného
zákona v súlade s ustanovením § 73 vodného zákona oznamuje začatie kolaudačného konania
verejnou vyhláškou účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne
nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
10. novembra 2021 (streda) o 9.00 hod.
so zrazom účastníkov konania na obecnom úrade v obci Dlhá.
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Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť
najneskôr pri ústnom konaní, inak nebude na ne prihliadnuté. Ak sa niektorý z účastníkov
nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom
toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať.
Navrhovateľ zabezpečí účasť zhotoviteľa stavby, sprístupní objekty na vodnej stavbe
a predloží doklady v zmysle § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona.
Oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 80 ods. 1 stavebného zákona.
Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Dlhá
a Okresnom úrade Trnava (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 Okresný úrad Trnava s vyznačeným dátumom vyvesenia
a zvesenia.

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

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

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Doručí sa
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Obec Dlhá, 919 01 Dlhá 1
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 10 Trnava
Poľnohospodárske družstvo Košolná – Dlhá, 919 01 Dlhá
Ing. Juraj Schwarz, 900 88 Doľany 155
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80
Piešťany
7. Verejnou vyhláškou – ostatným účastníkom konania
8. Okresný úrad Trnava, ku spisu
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