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Vec
Zverejnenie žiadosti
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, 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, v zmysle § 58a ods. 3 stavebného zákona
zverejňuje žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „IBV Horné pole,
Zvončín – stavebné objekty SO 02 Vodovod, SO 02.1 ATS vody, SO 03 Kanalizácia splašková,
SO 04 Kanalizácia dažďová“, a vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd.
Pre stavbu „IBV Horné pole, Zvončín, Pozemné komunikácie a inžinierske siete“ bolo
Okresným úradom Trnava, odborom starostlivosti o životné prostredie vykonané zisťovacie
konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, výsledkom ktorého bolo vydané
rozhodnutie č. OU-TT-OSZP3-2020/036930-020 zo dňa 27.11.2020, s výrokom, že navrhovaná
činnosť sa nebude posudzovať.
Predmetné rozhodnutie je zverejnené na webovej stránke:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ibv-horne-pole-zvoncin-pozemne-komunikacieinzinierske-siete
Žiadosť a údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú
zverejnené
na
úradnej
tabuli
a webovom
sídle
Okresného
úradu
Trnava
(http://www.minv.sk/?verejne-vyhlasky-6) počas trvania konania až do jeho právoplatného
ukončenia.
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