OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Kollárova 8, 917 02 Trnava
č. OU-TT-OSZP3-2021/032523

Trnava 02.12.2021

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou
Dňa 22.11.2021 bola na tunajší úrad doručená žiadosť od stavebníka: Mesto Trnava,
Mestský úrad v Trnave, Odbor investičnej výstavby, Trhové 3, 917 71 Trnava, IČO:
00 313 114 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby:
,,SO 08 Studňa na polievanie, SO 10 Dažďová kanalizácia a vsakovanie“
ktorá bude realizovaná na pozemku register „C“ parcelné číslo reg. „C“ 5097 a 50987
v katastrálnom území Trnava v rámci hlavnej stavby: „ZŠ a MŠ Nám. SUT – rekonštrukcia
areálu“ a o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd - povolenia na vypúšťanie vôd
z povrchového odtoku do podzemných vôd a povolenia na odber podzemných vôd zo studne.
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, Kollárova 8, 917 02
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
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“), podľa ustanovenia § 61 stavebného
zákona v súlade s ustanovením § 73 vodného zákona oznamuje začatie vodoprávneho
konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania.
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 miestneho zisťovania spojeného s ústnym pojednávaním.
Popis stavby:
Projektová dokumentácia pre stavebné konanie rieši odvedenie dažďových vôd
z rekonštruovaného areálu a stavbu studne na polievanie zelene.
SO 08 Studňa na polievanie: Vŕtaná studňa DN 200 hĺbky 25 m bude vybavená ponorným
čerpadlom pre odber max. 1,5 l/s podzemnej vody. Studňa bude opatrená armatúrnou šachtou
osadenou v záhlaví vrtu s vnútornými rozmermi 1,5x1,4x1,8 m. Voda zo studne bude
využívaná na polievanie zelene.
SO 10 Dažďová kanalizácia a vsakovanie: Dažďové vody z navrhovaných ihrísk budú
zvedené navrhovanou stokou „D“ z rúr PVC, DN 300 dĺžky 104 m a stokou „D-1“ z rúr
PVC, DN 200 dĺžky 62,5 m cez zberné drenážne flexibilné rúry a zo strechy navrhovaného
objektu pre správcu stoku „D-2“ z rúr PVC DN 150 dĺžky 24 m cez filtračnú šachtu do
vsakovacieho objektu. Na navrhovaných stokách budú osadené kanalizačné šachty Š1-Š7.

Telefón
++42133 / 55 64 267

Fax
++42133 / 55 13 871

E – mail
Helena.micekova@minv.sk

Nte Internet
www.minv.sk/?
okresny-urad-trnava

IČO
00151866

2. strana oznámenia č. OU-TT-OSZP3-2021/032523

Vsakovací objekt tvorí vsakovacia studňa DN 1000 hĺbky 21 m. Množstvo odvádzaných
dažďových vôd Q=12 l/s.
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.
Vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu v Slovenskej republike je možné pre
nahliadnutie do podkladov rozhodnutia využiť predovšetkým telefonickú, elektronickú a
písomnú komunikáciu. V odôvodnených prípadoch, po predchádzajúcej telefonickej alebo emailovej konzultácii a dohodnutom termíne, je možné do podkladov rozhodnutia nahliadnuť
aj osobne na tunajšom úrade v stránkové dni na tunajšom oddelení OÚ TT - ŠVS, Kollárova
8, č. dverí 232 v stránkové dni: pondelok - piatok: 08.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru
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