odbor starostlivosti o životné prostredie
štátna vodná správa
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec

OÚ-HC-OSŽP-2018/000453-003

v Hlohovci 28. 03. 2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
správy podľa § 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 Slovenskej národnej rady 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 § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
zákon“), v konaní vedenom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)
podľa § 67 ods. 2 a § 69 stavebného zákona
predlžuje platnosť povolenia
na uskutočnenie vodnej stavby:
Kanalizácia a vodovod Madunice, Hollého a Záhradná ulica,
na pozemkoch parc. číslo 1826/1, 1828/4, 1828/5, 1828/6, 1828/7, 1828/8, 1780/59, 1780/60,
1780/61, 1780/62, 1780/63, 1780/64, 1780/65, 1780/66, 1780/16, 1780/67, 1780/68, 1780/69,
1780/70, 1780/71, 1780/72, 1780/73, 1780/58, 1780/74, 1780/75, 1780/76, 1780/19, 1780/77,
1780/78, 1780/79, 1780/1, 1780/2, 1780/5 (parcela registra „E“ č. 1780), 1780/21, 1773/26,
v katastrálnom území Madunice,
vydaného rozhodnutím Okresného úradu Hlohovec, odboru starostlivosti o životné prostredie
číslo OÚ-HC-OSŽP-2016/000039/ŠVS/AU zo dňa 16. 03. 2016,
stavebníkovi: Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany,
IČO 36 252 484,
do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Neboli uplatnené.

2

Odôvodnenie
Stavebník Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany,
IČO 36 252 484, podal dňa 19. 02. 2018 na Okresnom úrade Hlohovec, odbore starostlivosti
o životné prostredie, žiadosť o predĺženie platnosti povolenia na uskutočnenie vodnej stavby
„Kanalizácia a vodovod Madunice, Hollého a Záhradná ulica“, na pozemkoch parc. číslo
1826/1, 1828/4, 1828/5, 1828/6, 1828/7, 1828/8, 1780/59, 1780/60, 1780/61, 1780/62,
1780/63, 1780/64, 1780/65, 1780/66, 1780/16, 1780/67, 1780/68, 1780/69, 1780/70, 1780/71,
1780/72, 1780/73, 1780/58, 1780/74, 1780/75, 1780/76, 1780/19, 1780/77, 1780/78, 1780/79,
1780/1, 1780/2, 1780/5 (parcela registra „E“ č. 1780), 1780/21, 1773/26, v katastrálnom
území Madunice, vydaného rozhodnutím Okresného úradu Hlohovec, odboru starostlivosti
o životné prostredie číslo OÚ-HC-OSŽP-2016/000039/ŠVS/AU zo dňa 16. 03. 2016, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 04. 2016.
Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o predĺžení platnosti povolenia.
Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný štátnej vodnej
správy a ako špeciálny stavebný úrad oznámil dňa 26. 02. 2018 listom číslo OÚ-HC-OSŽP2018/000453-002 dotknutým orgánom, účastníkom konania a verejnou vyhláškou začatie
konania o predĺžení platnosti povolenia a určil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia
oznámenia, na uplatnenie námietok účastníkov konania a oznámenie stanovísk dotknutých
orgánov. V priebehu vodoprávneho konania neboli k žiadosti uplatnené žiadne námietky
účastníkov konania, ani stanoviská dotknutých orgánov. Na základe výsledkov
uskutočneného konania tunajší stavebný úrad platnosť predmetného povolenia predĺžil.
Správny poplatok vo výške 100,- Eur, stanovený podľa položky 60a písm. a) sadzobníka
správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov, stavebník uhradil E-kolkom.
Poučenie o odvolaní
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 možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a § 69 ods. 2
stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a správneho
orgánu, a súčasne sa zverejní iným spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je
dňom doručenia.

Ing. Alica Fridrichová
vedúca odboru

3

Vyvesené dňa:
Zvesené dňa:

Rozhodnutie sa doručí:
Účastníkom konania
1. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
2. AD Consult, a.s., projektant Ing. Oto Kyselička, Hradská 80, 821 07 Bratislava
3. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
4. Obec Madunice, starostka Mgr. Alena Jelušová
5. Ostatným účastníkom konania - verejnou vyhláškou v zmysle § 69 ods. 2 stavebného
zákona
Dotknutým orgánom
6. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
7. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
9. Slovenská správa ciest, IVSC Bratislava, Miletičova 19, P.O.BOX 64, 820 05 Bratislava
10. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8,
917 02 Trnava
11. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, Krajský dopravný inšpektorát,
Kollárova 31, 917 02 Trnava
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná 1,
921 01 Piešťany
13. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
14. Okresný úrad Hlohovec, OSŽP - k spisu

