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Oznámenie o začatí vodoprávneho konania (Verejná vyhláška)
Dňa 26.01.2022 bola na tunajší úrad doručená žiadosť Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Priemyselná 10, 921
79 Piešťany, IČO: 36 252 484 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby:
„IA646 – Trnava, Špačinská cesta, Rekonštrukcia havarijného stavu vodovodov“
na pozemkoch v k. ú.: Trnava, parc. Reg. ,,C“ č.: 8813/1, 5434/1, 5434/18, 8857/1, 8859/1, 9060/12, 9060/11,
9060/10, 9060/3.
Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.
Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia (ďalej len ,,OÚ - 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 dotknutým orgánom štátnej správy a známym
účastníkom konania.
Popis stavby:
Navrhovaná je rekonštrukcia vodovodného potrubia v Trnave na ulici Špačinská cesta – v úseku od ulice Rybníková
po ulicu Kukučínová. Rekonštrukcia sa je navrhnutá v pôvodnej trase existujúceho vodovodu. V rámci rekonštrukcie
bude zároveň realizované prepojenie všetkých funkčných existujúcich vodovodných prípojok, napojených na
pôvodné potrubie verejného vodovodu – celkom 13 ks. Navrhnutá rekonštrukcia sa skladá z celkovo dvoch
vodovodných vetiev a jedného prepoja.
Vetva 1 začína napojením na existujúci vodovod z liatiny DN300 v križovatke ulíc Rybníková x Špačinská cesta a
končí napojením na existujúci vodovod z liatiny DN100 v križovatke ulíc Špačinská cesta x Kukučínova. Vetva 1
bude realizovaná z potrubia HDPE RC D160 dĺžky 577,52 m.
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Vetva 2 sa začína napojením na navrhovanú vetvu 1 v križovatke ulíc Murgašova x Špačinská cesta a končí cca
40 m pred križovatkou ulíc Rybníková x Špačinská cesta. Vetva 2 bude vyhotovená z potrubia HDPE RC D110
dĺžky 341,84 m.
Prepoj P1 sa začína napojením na navrhovanú vetvu 1 v križovatke ulíc Nám. Jozefa Herdu x Špačinská cesta a
končí sa napojením na existujúci vodovod z liatiny DN 100 na Námestí Jozefa Herdu. Prepoj bude vybudovaný z
potrubia HDPE RC D110 dĺžky 15,35 m.
Nakoľko sú OÚ - ŠVS 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 OÚ - ŠVS a svoje námietky a pripomienky uplatniť
do 7 pracovných dní od zvesenia tohto oznámenia. Na pripomienky alebo námietky, ktoré mohli byť uplatnené v
územnom konaní, sa neprihliada. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy, inak
podľa ustanovenia § 61 ods. 5 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom oddelení OÚ - ŠVS, Kollárova 8, č. dverí 220 v stránkové
dni:
pondelok 8.00 -12.00, 13.00 -15.00
utorok 8.00 -12.00, 13.00 -15.00
streda 8.00 -12.00, 13.00 -17.00
štvrtok 8.00 -12.00, 13.00 -15.00
piatok 8.00 -12.00, 13.00 -14.00
Oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona. Oznámenie musí byť
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia. Po
uplynutí doby určenej na vyvesenie bude verejná vyhláška vrátená na OÚ - ŠVS s vyznačeným dátumom vyvesenia
a zvesenia.

................................................
vyvesené dňa

................................................
zvesené dňa

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Rozdeľovník k číslu OU-TT-OSZP3-2022/006865-002
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 1
Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava
Boris Pomothy, Mierová 373/30, 821 05 Bratislava 2
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná, 921 01 Piešťany 1
OTNS, a. s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava-Nové Mesto
TT-IT, s.r.o., Trhová 2, 917 01 Trnava 1
YUNEX, s.r.o., Lamačská cesta 3A, 841 04 Bratislava 4
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova, 851 01 Bratislava-Petržalka
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto
Okresné riaditeľstvo PZ Trnava,okresný dopravný inšpektorát, Starohájska 3, 917 10 Trnava 10
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Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.
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