odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Kollárova 8, 917 02 Trnava
č. OU-TT-OSZP3-2022/002125

V Trnave 10.05.2022

ROZHODNUTIE
(verejná vyhláška)
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, štátna vodná správa, Kollárova 8, 917 02 Trnava (ďalej
len „OÚ TT - ŠVS“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa 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 a 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“), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,správny poriadok“) vydáva stavebníkovi:
Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, OIV, Trhová 3, 917 71 Trnava, IČO: 00 313 114

I. povolenie na osobitné užívanie vôd
v zmysle § 21 ods. 1 písm. b) prvý bod vodného zákona a § 46 správneho poriadku na odber
podzemných vôd z vŕtanej studne v množstve Q = 1,5 l/s.
Podmienky povolenia :
1. Povolenie sa vzťahuje na odber podzemných vôd z vodného zdroja – vŕtanej studne (hĺbka cca
25 m) na pozemku register „C“ parc. č. 5098 v k. ú. Trnava.
2. Povolené odberné množstvo: Qmax = 1,5 l/s.
3. Maximálna výška ročného odberu Qrok = 15 000 m³/rok.
4. Maximálna výška mesačného odberu Q = 1250 m3/mesiac.
5. Voda zo studne bude využívaná ako úžitková voda.
6. V bezprostrednom okolí vrtu sa zakazuje manipulovať s nebezpečnými látkami. Zakazuje sa
používať prípravky na ochranu rastlín. Vodný zdroj zabezpečiť pred vstupom nepovolaných
osôb.
7. Minimálne 1 krát ročne preveriť technický stav vrtu vrátane merania hĺbky dna, prípadne
hrúbky sedimentu v kalníku.
8. Dodržať ustanovenie § 39 a § 41 vodného zákona v súčinnosti s vyhláškou MŽP č. 200/2018
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami,
o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
9. Časová platnosť povolenia na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd sa stanovuje
v zmysle § 21 ods. 4 písm. a) vodného zákona na 10 rokov odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu studne. Stavebník požiada
tunajší úrad o predĺženie platnosti povolenia na osobitné užívanie vôd aspoň dva mesiace pred
skončením platnosti tohto povolenia. Tunajší úrad môže platnosť povolenia predĺžiť, ak sa
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nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané, v zmysle § 21 ods. 5 vodného
zákona.
10. Zabezpečiť vedenie evidencie odberov podzemných vôd na základe odčítavania spotreby
z vodomerného zariadenia vodného zdroja a vedenie evidencie o manipulácii na vodnom
zdroji (výmena čerpadla, poruchy, opravy a pod.)
11. Každoročne nahlásiť tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy (Okresný úrad Trnava,
odbor starostlivosti o životné prostredie), SVP, š. p. Banská Štiavnica, SVP, š.p., Povodie
dolného Váhu OZ a SHMÚ Bratislava množstvo odobratých podzemných vôd.
12. Toto povolenie na odber podzemných vôd nezaručuje odber týchto vôd v povolenom
množstve ani v potrebnej kvalite v zmysle § 21 ods. 6 vodného zákona.
13. Postupovať v súlade s hydrogeologickým posudkom: „Trnava – Námestie učeného tovarišstva,
Základná škola a materská skola“, ktorý vypracoval RNDr. Zoltán Varjú a RNDr. Rudolf
Holzer dňa 01.04.2022.
14. V zmysle § 79 ods. 2 vodného zákona je ten, kto odoberá podzemné vody v množstve nad
15 000 m3 za kalendárny rok alebo nad 1250 m3 za mesiac povinný platiť poplatky za odbery
podzemných vôd.
15. V zmysle § 79 ods. 7 vodného zákona poplatky za užívanie vôd sú príjmom
Environmentálneho fondu, ktorý koná vo veciach vyberania a vymáhania týchto poplatkov. Vo
veciach určovania skutočnej výšky poplatkov za užívanie vôd koná správca vodohospodársky
významných vodných tokov podľa osobitného predpisu. V zmysle § 79 ods. 8 vodného zákona
návrh na výšku poplatkov podáva na základe vlastného výpočtu ten, kto tieto vody užíva
v lehote určenej v osobitnom predpise, inak správca vodohospodársky významných vodných
tokov vypočíta výšku poplatkov na základe povolenia podľa § 21 ods. 2 písm. b) prvého bodu.
16. Vykonateľnosť povolenia na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd nastáva až po
nadobudnutí právoplatnosti povolenia na trvalé užívanie predmetnej vodnej stavby.

II.

povolenie na osobitné užívanie vôd

v zmysle § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona a § 46 správneho poriadku na vypúšťanie vôd
z povrchového odtoku do podzemných vôd v množstve Q = 12 l/s.
Podmienky povolenia :
1. Povolenie sa vzťahuje na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z drenážnych potrubí pre
odvodnenie multifunkčného ihriska a zo strechy objektu správcu do podzemných vôd
pomocou vsakovacej šachty z betónových skruží DN1000 v hĺbke 21 m na pozemku
register „C“ parc. č. 5097, 5098 v k. ú. Trnava.
2. Vsakovacia šachta bude umiestnená na pozemku register „C“ parc. č.: 5098 k. ú.
Trnava.
3. Povolené maximálne množstvo vypúšťaných vôd z povrchového odtoku do podzemných
vôd: Qmax = 12 l/s.
4. Dodržať ustanovenie § 39 a § 41 vodného zákona v súčinnosti s vyhláškou MŽP
č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi
látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia
vôd.
5. Vykonávať pravidelnú kontrolu a čistenie celého vsakovacieho systému.
6. Okolie vsakovacej šachty nezastavať žiadnymi trvalými objektmi.
7. Časová platnosť povolenia na osobitné užívanie vôd - vypúšťanie vôd z povrchového
odtoku z multifunkčného ihriska formou drenážnych potrubí a zo strechy objektu pre
správcu do podzemných vôd sa stanovuje do doby užívania vodnej stavby.
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8. Vykonateľnosť povolenia na osobitné užívanie vôd - vypúšťanie vôd z povrchového
odtoku do podzemných vôd nastáva až po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na trvalé
užívanie predmetnej vodnej stavby.

III.

povolenie na uskutočnenie vodnej stavby:

,,SO 08 – Studňa na polievanie a SO 10 Dažďová kanalizácia a vsakovanie“
podľa § 26 a § 52 vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona.
Vyššie uvedená vodná stavba bude realizovaná na pozemku register „C“ parc. č. 5097,
5098 v k. ú. Trnava.
Na vodnú stavbu studne vydalo mesto Trnava záväzné stanovisko č. OÚRaK/40346106576/2021/Ša zo dňa 16.11.2021.
Údaje o stavbe:
 Názov vodnej stavby: SO 08 – Studňa na polievanie a SO10 Dažďová kanalizácia
a vsakovanie
 Názov hlavnej stavby: ZŠ a MŠ Nám. SUT – rekonštrukcia areálu
 Stavebník: Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava, IČO: 00313114
 Projektant: Stapring a.s., Piaristická 2, 949 24 Nitra
 Zodp. Projektant: Ing. Jana Verešová č. oprávnenia 2369*A2
 Umiestnenie stavby: Pozemok register „C“ parc. č. 5097, 5098 v k. ú. Trnava.
 Vlastnícke vzťahy: Pozemok register „C“ parc. č. 5097, 5098 v k. ú. Trnava zapísaný na
liste vlastníctva č. 5000 vyhotovenom dňa 09.05.2022 je vo vlastníctve stavebníka, Mesto
Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava.
Popis stavby:
Predložená projektová dokumentácia rieši odvedenie dažďových vôd z rekonštruovaného
areálu a vybudovanie vŕtanej studne na polievanie zelene.
SO 08 Studňa na polievanie: vŕtaná studňa DN200 budovaná do hĺbky 25 m
s predpokladaným odberom 1,0 až 1,5 l/s. Studňa bude opatrená armatúrnou šachtou osadenou
v záhlaví vrtu s vnútornými rozmermi 1,5x1,4x1,8 m. Voda zo studne bude využívaná na
zavlažovanie zelene.
SO 10 Dažďová kanalizácia a vsakovanie: Dažďové vody z navrhovaných ihrísk budú
zvedené navrhovanou stokou „D“ z rúr PVC DN300 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 stokou „D-2“ z rúrú PVC DN150 dĺžky 24 m cez filtračnú šachtu do vsakovacej šachty.
Na navrhovaných stokách budú osadené kanalizačné šachty Š1 – Š7. Vsakovacia šachta DN1000
bude budovaná do hĺbky 21 m. Prvých 8 m bude priemeru 1800 mm prepažených jednoplášťovou
pažnicou a zvyšok bude budovaný zo studničných skruží.
Podmienky povolenia:
1. Povolenie sa vzťahuje na stavebné objekty:
SO 08 Studňa na polievanie
 Armatúrna šachta o rozmeroch 1,5x1,4x1,8 m.
 Vŕtaná studňa s priemerom 200 mm do hĺbky 25 m.
 výtlačné potrubie DN 1½ pre Q = 1,5 l/s a H = 42 m.
 Ponorné čerpadlo so zabudovaným spätným ventilom.
 Tlaková nádoba o objeme 75 l.
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 Prívod el. kábla z areálového rozvodu.
 Tlakový spínač
SO 10 Dažďová kanalizácia
 Stoka „D“ PVC DN300 dĺžky 104,0 m z toho 76,5 m drenážne potrubie DN300
s perforáciou 220°.
 Stoka „D-1“ PVC DN200 dĺžky 62,5 m z toho 52,5 m drenážne potrubie DN200.
 Stoka „D-2“ PVC DN150 dĺžky 24,0 m.
 Drenážne potrubie flexibilné DN125 (dA – dŽ) obalené geotextíliou.
 Kanalizačné revízne šachty DN1000 a DN600 v počte 7 ks (Š1- Š7)
 Vsakovacia šachta DN1800 – DN1000 o hĺbke 21 m.
2. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti nebude stavba začatá. Stavebný úrad môže predĺžiť platnosť stavebného
povolenia na základe žiadosti podanej na tunajší úrad aspoň 2 mesiace pred skončením
platnosti stavebného povolenia.
3. Stavbu vŕtanej studne realizovať v súlade s hydrogeologickým posudkom: „Trnava – Námestie
učeného tovarišstva, Základná škola a materská skola“, ktorý vypracoval RNDr. Zoltán Varjú
a RNDr. Rudolf Holzer dňa 01.04.2022.
4. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie: „SO 08 – Studňa na polievanie
a SO10 Dažďová kanalizácia a vsakovanie“, ktorú vypracovala firma Stapring a.s., Piaristická
2, 949 24 Nitra vo februári 2021.
5. Prípadné zmeny nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.
6. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
7. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané základné ustanovenia stavebného zákona
uvedené v ustanovení § 48 stavebného zákona – všeobecné technické požiadavky na
uskutočňovanie stavieb.
8. Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí a počas prác dodržiavať
ich ochranné pásma podľa príslušných ustanovení platných právnych predpisov a noriem.
Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia
technického vybavenia.
9. Stavba studne musí byť realizovaná v zmysle STN 75 5115 Vodárenstvo. Studne
individuálneho zásobovania vodou. Konštrukcia a vyhotovenie studne musí zabraňovať
vnikaniu dažďovej vody a nečistôt do studne.
10. Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd
a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
11. Počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného
plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, v nadväznosti na § 39 vodného
zákona.
12. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných
predpisov vhodný na použitie na zamýšľaný účel. Vhodnosť použitých materiálov
a konštrukčných prvkov sa preukazuje certifikátom vydaným autorizovanou osobou.
13. Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
14. Oznámiť tunajšiemu úradu začatie stavby. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného
dohľadu a nimi prizvaných znalcov prístup na stavbu a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.
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15. Počas realizácie danej stavby udržiavať čistotu a poriadok na pozemkoch využívaných v rámci
staveniska a na priľahlých pozemkoch.
16. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb
a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
17. Po skončení je stavebník povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu,
a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa
všeobecných predpisov o náhrade škody (§ 135 ods. 2 stavebného zákona).
18. Po dokončení stavby požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie
kolaudačného rozhodnutia, na základe ktorého bude vodná stavba daná do užívania. Ku
kolaudácii stavby je potrebné okrem iného odovzdať: protokol o odovzdaní a prevzatí vodnej
stavby, projekt skutočného vyhotovenia vodnej stavby, protokol o vykonaných skúškach,
certifikáty preukázania zhody a atesty použitých stavebných materiálov, porealizačné –
geodetické zameranie vodnej stavby.
19. Zabezpečiť dodržanie podmienok vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej
správy, ktoré uplatnili v písomných stanoviskách a sú súčasťou dokladovej časti:


Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava (záväzné stanovisko č. OÚRaK/40346106576/2021/Ša zo dňa 16.11.2021.)
 V dotknutom území platí 1. Stupeň územnej ochrany prírody podľa zákona o ochrane
prírody a krajiny. Stavebník je povinný v plnom rozsahu rešpektovať dreviny v dosahu
staveniska a zabezpečiť ich ochranu pred mechanickým poškodením v zmysle zákona
NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a STN 837010 Ochrana prírody,
Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Na koreňovú zónu stromov
a krov, resp. pod koruny stromov a krov nesmie stavebník ukladať výkopovú zeminu
a stavebné materiály. Koreňový systém stromov a krov pod vonkajšou líniou koruny
nesmie byť zaťažený pojazdom stavebných mechanizmov.
 Ak príde k poškodeniu chodníka v priebehu výstavby, po odsúhlasení s Mestom
Trnava, Mestským úradom v Trnave, odborom dopravy, referátom dopravy a cestného
hospodárstva ho musí stavebník upraviť
 Pred začatím výkopových prác (pretláčania) na pozemku v oprávnenom vlastníctve
alebo v užívaní Mesta Trnava, parcela registra „C“ č. 5097, 5098 (komunikáciachodník-parkovisko-spevnená plocha) ste povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb.,
resp. cestného zákona, požiadať Mesto Trnava – Mestský úrad v Trnave, odbor
dopravy, referát dopravy a cestného hospodárstva o vydanie povolenia na zvláštne
užívanie miestnej komunikácie, chodníka (rozkopávkové povolenie).
 Najneskôr týždeň pred začatím výkopových prác Pretláčania) na pozemku
v oprávnenom vlastníctve alebo v užívaní Mesta Trnava, parcela registra „C“ č. 5097,
5098 (plocha zelene vrátane stromov a krov) ste povinný v zmysle zákona NR SR č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a v zmysle VZN č. 289 o verejnej zeleni
požiadať Mesto Trnava, Mestský úrad Trnava, odbor územného rozvoja a koncepcií,
referát správy zelene o vydanie rozkopávkového povolenia na ploche zelene.
 Pre užívanie verejného priestranstva z dôvodu zariadenia staveniska musí stavebník
dodržať ustanovenia VZN č. 552 (o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva).
 Pred kolaudáciou stavby musí byť na Mestskom úrade v Trnave, Trhová 3, odbore
územného rozvoja a koncepcií, referáte územno-technických informácií odovzdané
porealizačné zameranie stavby VZN č. 340 (o digitálnej technickej mape mesta
Trnava) (objekty, trasa a prípojky inžinierskych sietí, vrátane šácht, stožiarov, skriniek,
verejného osvetlenia, komunikácií, zelene a terénnych úprav) v digitálnej podobe,
podľa požiadaviek Mesta Trnava (DGN výkres, MicroStation, 2D, s kresbou
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umiestnenou v reálnych súradniciach v súradnicovom systéme S-JTSK, v realizácii
JTSK a vo výškovom systéme Bpv, s rozdelením kresby do vrstiev: 2 polohopisplošný, 3 polohopis-líniový, 4 značky-plošné, 5 značky-bodové, 6 doplnková kresba, 7
bodové pole, 8 výškopis, 9 vodovod, 10 kanalizácia, 11 plynovod, 12 elektrické
vedenie, 13 verejné osvetlenie, 14 oznamovacie vedenia, 15 teplovod, 16
produktovody, 21 hektárová sieť, 23 legenda) a geodetická dokumentácia (v digitálnej
podobe a 1 x vytlačená so zoznamom súradníc).
 Mesto Trnava súhlasí podľa § 120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, s vydaním
stavebného povolenia na stavbu: „ZŠ a MŠ Nám. SUT – rekonštrukcia areálu - SO 08
– Studňa na polievanie a SO10 Dažďová kanalizácia a vsakovanie“ na parc. č. 5097,
5098 v k. ú. Trnava, č. 864790 špeciálnym stavebným úradom.
OÚ Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia – štátna správa ochrany prírody a krajiny č. OU-TT-OSZP32021/021932-002 zo dňa 28.07.2021
- Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“). Na dotknutom území platí
prvý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).
- Na plánovaný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3
zákona o ochrane prírody potrebný súhlas obce Cífer v zastúpení starostom.
V rozhodnutí obec zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne
finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o
ochrane prírody.
- Sadové úpravy žiadame zrealizovať najneskôr do kolaudácie stavby, zabezpečiť
autorský dozor a následnú starostlivosť o dreviny, v súlade s § 47 ods. 2 zákona
o ochrane prírody.
- Rešpektovať existujúcu zeleň v riešenom území – aleje, remízy ktoré zároveň
predstavujú významné krajinné prvky, podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane
prírody a zároveň zabezpečiť, aby sa významný krajinný prvok užíval len takým
spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho
ekologickostabilizačnej funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
- V prípade, že povoľovaná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie
inváznych druhov rastlín na výkopom porušených plochách, vlastník, správca alebo
užívateľ pozemku je povinný ich odstraňovať na náklady pôvodcu šírenia v zmysle § 7
ods. 4 zákona o ochrane prírody.
- Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1
zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo
– ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín.
Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo
najskôr zasypať.
- Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu
rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a použiť v zmysle §
4 ods. 4 zákona o ochrane prírody také technické riešenie, ktoré bráni zraňovaniu
a usmrcovaniu vtákov.
- Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je
stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný
úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia,
pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou
akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov ( § 34 až § 38 zákona
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o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného
prostredia SR v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.
Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, Štátna správa ochrany ovzdušia, Kollárova 8, 917 02
Trnava (odpoveď č. OU-TT-OSZP3-2021/021758-002 zo dňa 22.07.2021)
- V zmysle § 26 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o ovzduší“) okresný úrad – orgán ochrany ovzdušia vydáva stanoviská len
k územným plánom obcí a územným plánom zón (§ 26 ods. 3 písm. r); to znamená, že
orgán ochrany ovzdušia nemá kompetenciu vydávať stanoviská (vyjadrovať sa)
k predkladaným projektovým dokumentáciám.
- V zmysle § 26 ods. 1 okresný úrad – orgán ochrany ovzdušia vydáva súhlasy pre veľké
zdroje a stredné zdroje podľa § 17 ods. 1 a § 18 ods. 1 zákona o ovzduší.
- Ak predmetnou stavbou vznikne malý zdroj znečisťovania ovzdušia, jeho povoľovanie
je v kompetencii príslušnej obce v zmysle § 27 zákona o ovzduší. V zmysle § 17 ods. 1
písm. a) na umiestnenie MZZO nie je potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia.
Súhlas sa vyžaduje až na povolenie stavby MZZO a na jeho uvedenie do užívania (do
prevádzky). Žiadosť o vydanie súhlasu musí obsahovať ustanovené náležitosti
v zmysle § 17 ods. 2 zákona o ovzduší.
- V prípade vzniku stredného alebo veľkého zdroja znečistenia ovzdušia, jeho
povoľovanie je v kompetencii Okresného úradu Trnava, Odbor starostlivosti o životné
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako
príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia. Na umiestnenie, povolenie
a užívanie stavby stredného alebo veľkého zdroja je potrebný súhlas podľa § 17 ods. 1
písm. a) zákona o ovzduší. Žiadosť o vydanie súhlasu musí obsahovať ustanovené
náležitosti v zmysle § 17 ods. 2 zákona o ovzduší.
- Ako prílohu k žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné priložiť predmetnú projektovú
dokumentáciu na overenie súladu údajov uvedených v žiadosti o vydanie súhlasu
s údajmi uvedenými v projektovej dokumentácii.
- V prípade, že sa uvažuje s prevádzkou chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení,
tepelných čerpadiel, stacionárnych systémov požiarnej ochrany a hasiacich prístrojov,
upozorňujeme prevádzkovateľa na plnenie povinností ustanovených v zákona č.
286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a vo vyhláške MŽP SR č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.
286/2009 Z. z., v znení vyhlášky MŽP SR č. 382/2016 (účinnej od 01.01.2017).
OÚ Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia – štátna správa odpadového hospodárstva č. OU-TT-OSZP32021/021870-002 zo dňa 27.07.2021.
- Pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona č.
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
- Ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov,
ktoré vznikli počas výstavby.
Západoslovenská distribučná a.s., č. CD 77970/2021 zo dňa 26.010.2021
- Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VN a NN vedení definovaných
podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými
prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná
vykonať poučenie všetkých osôb vykonávajúcich činnosť alebo zdržujúcich sa na
stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN a NN vedení.
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V prípade, že pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej
distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení,
požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.
Telocvičňa rešpektuje ochranné pásmo trafostanice.
- Miesto merania a prístup k meracím zariadeniam musí byť zabezpečené pre
pracovníkov energetiky celoročne v každú dennú a nočnú dobu – zodpovedný investor.
- Zároveň upozorňujeme na povinnosť majiteľa nehnuteľnosti na zabezpečenie prístupu
pracovníkov energetiky k elektroenergetickým zariadeniam nachádzajúcich sa alebo
prechádzajúcimi cez pozemok za účelom opravy a revízií týchto zariadení.
TT-IT, s.r.o. stanovisko zo dňa 02.09.2021
- Vo vymedzenom území areálu ZŠ s MŠ Nám. SUT sa nachádzajú vedenia mestskej
optickej siete Tomnet, podľa priloženého nákresu. Vedenie je označené modrou
prerušovanou čiarou. Štandardne býva v hĺbke 0,5-0,6 m.
- V prípade, že pri realizácii stavby dôjde k stretu s uvedeným vedením, požadujeme
rešpektovať existujúce vedenie a realizáciu výkopových prác v týchto miestach
vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných mechanizmov
v zmysle § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
- Pred samotnou stavbou je potrebné vytýčenie v teréne.
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave č. ORHZ-TTI-441-001/2021 zo
dňa 28.07.2021
- Súhlasí bez pripomienok
NASES č.330-2021/1-9028 zo dňa 24.09.2021
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.
z.). Zároveň musí žiadateľ dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z. z.
o ochrane proti rušeniu.
- Podmienky ochrany a dozorovania nad sieťami v správe NASES počas samotnej
výstavby musia byť dohodnuté medzi žiadateľom (resp. stavebníkom), prípadne
splnomocneným zástupcom žiadateľa a zástupcom NASES najneskôr do dňa vytýčenia
existujúcich sietí v správe NASES.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. sa do projektu stavby musí zakresliť
priebeh všetkých vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá
projektant.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinností vytýčenia a vyznačenia polohy
existujúcich sietí v teréne.
- Pred začatím zemných prác musí byť zabezpečené vytýčenie a vyznačenie polohy
zariadení priamo na povrchu terénu, ktoré si stavebník musí dohodnúť s pracovníkom
správcu siete: Ivan Novotný, ivan.novotny@nases.gov.sk, +421 905 719 529.
- Žiadateľ je povinný správcovi preukázať, že pracovníci vykonávajúci zemné práce boli
oboznámení s vytýčenou polohou telekomunikačných zariadení v teréne, aby
v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou
a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) v ochrannom
pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení. Výkop musí byť
realizovaný ručne. Zároveň upozorní na možnú odchýlku skutočného uloženia
zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu +/- 30 cm.
- Akékoľvek poškodenie zariadení v správe NASES je nutné bezodkladne oznámiť
správcovi na telefónne číslo +421 232 780 799.
- V prípade odkrytia existujúcich sietí v správe NASES je žiadateľ povinný oznámiť
skutočnosť na telefónnom čísle +421 232 780 799 a zabezpečiť spätný zásyp v čo
-
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najkratšej možnej dobe a zabezpečenie siete ochrannou fóliou (resp. uviesť odkryté
zariadenia do pôvodného stavu).
- Upozorňujeme stavebníka na zákaz zriaďovania skládok, stavebných dvorov
a budovania zariadení nad existujúcou sieťou v správe NASES.
- V zmysle ustanovenia § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. v prípade prekládky
existujúceho vedenia musí navrhovateľ uzavrieť dohodu so správcom siete (NASES).
Náklady spojené s prekládkou vedenia hradí navrhovateľ. Bez uzavretej dohody nie je
možné prekládku vedenia realizovať. V prípade vykonanej prekládky existujúceho
vedenia je stavebník povinný vypracovať a odovzdať na schválenie projektovú
dokumentáciu správcovi siete.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností
podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky č. SEMaI – 58 – 2086/2021 zo dňa 30.09.2021.
- Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou
stavby „ZŠ a MŠ Nám. SUT – rekonštrukcia areálu“.
YUNEX, s.r.o. č. PD/TT/055/21 zo dňa 23.08.2021
- Pred zahájením prác požadujeme vytýčiť siete verejného osvetlenia (ďalej VO)
v teréne.
- Celé areálové osvetlenie školského areálu požadujeme napojiť z nového areálového
rozvádzača (aj existujúce osvetlenie pripojiť na nový areálový rozvádzač a odpojiť od
rozvodov VO.
- V prípade manipulácie alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním
prác prizvať: p. Michálek, tel.: 0903 411 014 a spoločne dohodnúť spôsob realizácie
(toto opatrenie odporúčame dohodnúť v zmluve medzi Mestom a stavebníkom).
- Prípadné náklady na odstránenie stavebníkom poškodeného zariadenia VO počas
stavebných prác budeme v plnej výške fakturovať stavebníkovi.
- Prípadné skryté závady, ktoré sa objavia do 60 mesiacov od kolaudácie, budeme
v plnej výške fakturovať stavebníkovi, ak si ich neodstráni sám na vlastné náklady.
- V prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď nahlásiť poruchu na tel. č.
033/5536537.
Rozhodnutie o pripomienkach účastníkov konania: neboli uplatnené a preto nebolo potrebné
o nich rozhodnúť.
Odôvodnenie
Dňa 05.11.2021 bola na tunajší úrad doručená žiadosť od stavebníka: Mesto Trnava,
Mestský úrad v Trnave, OIV, Trhová 3, 917 71 Trnava, IČO: 00 313 114, o vydanie povolenia na
uskutočnenie vodnej stavby: ,,SO 08 – Studňa na polievanie a SO10 Dažďová kanalizácia
a vsakovanie“, ktorá bude realizovaná na pozemku register „C“ parc. č. 5097, 5098 v k. ú. Trnava
a o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd – povolenie na odber podzemných vôd a na
vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd.
Na základe podanej žiadosti OÚ TT - ŠVS v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona oznámil
verejnou vyhláškou začatie vodoprávneho konania oznámením č. OU-TT-OSZP3-2021/032523003 zo dňa 06.12.2021 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Nakoľko
boli tunajšiemu úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočné podklady
pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil tunajší úrad v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona
od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Zároveň tunajší úrad upozornil účastníkov
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konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr do 7
pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí vodoprávneho konania č. OU-TT-OSZP32021/032523-003 zo dňa 06.12.2021, inak sa na neskoršie podané námietky neprihliadne resp., že
so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.
Ku konaniu boli doložené nasledovné podklady:
 Hydrogeologický posudok: „Trnava – Námestie učeného tovarišstva, Základná škola
a materská skola“, ktorý vypracoval RNDr. Zoltán Varjú a RNDr. Rudolf Holzer dňa
01.04.2022.
 Projektová dokumentácia: „SO 08 – Studňa na polievanie a SO10 Dažďová kanalizácia
a vsakovanie“, ktorú vypracoval Stapring a.s., Piaristická 2, 949 24 Nitra. (3 pare)
 Záväzné stanovisko č. OÚRaK/40346-106576/2021/Ša zo dňa 16.11.2021.
- List vlastníctva č. 5000 vyhotovený dňa 09.05.2022
- Kópia katastrálnej mapy na predmetný pozemok vyhotovená dňa 09.05.2022.
- Vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, organizácií a účastníkov
konania.
Údaje o vlastníctve pozemkov boli zistené z výpisu z listu vlastníctva č. 5000 a z kópie
katastrálnej mapy, vyhotovenej cez portál CSRÚ, www.oversi.gov.sk zo dňa 09.05.2022 .
Účastníci konania a dotknuté orgány si počas vodoprávneho konania neuplatnili námietky
voči vydaniu povolenia na osobitné užívanie vôd. Požiadavky dotknutých orgánov a organizácií
boli skoordinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.
Na základe predložených dokladov a výsledku vodoprávneho konania príslušný orgán
štátnej vodnej správy zistil, že nie sú ohrozené vodohospodárske záujmy ani práva iných
a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Stavebník je v zmysle § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov od správnych poplatkov oslobodený.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného
zákona. Musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta Trnava, úradnej tabuli OÚ TT – ŠVS
a internetovej
stránke
ministerstva
(http://www.minv.sk/?verejne-vyhlasky-6,
https://cuet.slovensko.sk/). Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia rozhodnutia. Po
uplynutí doby určenej na vyvesenie bude verejná vyhláška vrátená na OÚ TT - ŠVS s vyznačeným
dátumom vyvesenia a zvesenia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho
poriadku podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie
vydal. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov. Toto
rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
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Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru
.................................................
vyvesené dňa
(pečiatka, podpis)

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

Doručí sa:
1. Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, OIV, Trhová 3, 917 71 Trnava
2. Stapring, a.s., Piaristická 2, 949 24 Nitran
Na vedomie:
1. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80
Piešťany
2. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
3. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
4. NASES, Kollárova 8, 917 02 Trnava
5. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
6. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
7. MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
8. OTNS, a.s., Vajnorská 7, 831 04 Bratislava
9. TT-IT, s.r.o., Trhová 2, 917 01 Trnava
10. Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava
11. OR HaZZ v Trnave, Rybníkova 9, 917 00 Trnava
12. Ministerstvo obrany, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
13. ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
14. YUNEX, s.r.o., Lamčská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
15. OÚ TT – ŠVS, ku spisu

