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Vec
Kanalizačná prípojka pre firmu Pawtrans s.r.o., Trnava - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania – verejná
vyhláška
Stavebník: Pawtrans Slovakia s.r.o., Bulharská 50, 917 01 Trnava, v zastúpení Expres Rent Transport, s.r.o.,
Ostravská 8, 917 02 Trnava, podal dňa 10.11.2021 na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátnu vodnú správu (ďalej len „OÚ TT –
ŠVS“) žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby:
„Kanalizačná prípojka pre firmu Pawtrans s.r.o., Trnava“
v zmysle § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
Miesto stavby: Trnava, ul. Mikovíniho
katastrálne územie: Trnava, parc. reg. C KN č. 6511/258, 6511/298, 6511/191, 6511/296, 6511/32 (parc. reg. E KN
č. 1176/1)
Popis stavby:
Predložená DSP rieši návrh kanalizačnej prípojky na odvádzanie splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového
odtoku z areálu na Bulharskej ul. 50 v Trnave. Navrhnutá je prípojka „PW“ PVC DN 300 s dĺžkou 39,8 m, ktorá sa
napojí na kanalizačný zberač „AN“ DN 1000 vedený na Mikovíniho ul.
Dňom podania žiadosti stavebníka bolo začaté vodoprávne konanie.
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 písm. a) vodného zákona 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 a § 26 správneho poriadku oznamuje začatie vodoprávneho konania verejnou
vyhláškou účastníkom konania. Nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje
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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 8 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 e-mailovej konzultácii a dohodnutom termíne, je možné do podkladov
rozhodnutia nahliadnuť aj osobne na tunajšom úrade v stránkové dni.
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 Mesta Trnava 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.

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

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

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru
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Údaje elektronického úradného dokumentu
Názov:
Identifikátor:

[Kanalizačná prípojka pre firmu Pawtrans s.r.o., Trnava - Oznámenie o začatí
vodoprávneho konania – verejná vyhláška]
OU-TT-OSZP3-2022/002095-0024681/2022

Autorizácia elektronického úradného dokumentu
Dokument autorizoval:
Oprávnenie:
Zastupovaná osoba:
Spôsob autorizácie:

Rudolf Kormuth
1109 Veduci odboru okresneho uradu
Okresny urad Trnava
Kvalifikovaný mandátny certifikát

Dátum a čas autorizácie:
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:

07.03.2022 07:17:16
07.03.2022 07:17:25

Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-TT-OSZP3-2022/002095-0024681/2022
Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii
Doložku vyhotovil:
Funkcia alebo pracovné
zaradenie:
Označenie orgánu:
Dátum vytvorenia doložky:
Podpis a pečiatka:

Mgr. Miroslava Smutná
odborný radca
Okresný úrad Trnava
IČO: 00151866
08.03.2022

Identifikátor elektronického formulára: 50349287.Dolozka_o_autorizacii.sk, Jazyk: SK, Verzia: 1.2

