
 
 

OU-SC-OSZP-2019/012417/I-32/Ke                                                              Dňa: 19.09.2019 

 

Verejná vyhláška 

  
 Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie,  úsek štátnej vodnej správy 

oznamuje podľa § 26 a § 51 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov, ako aj podľa § 61 a § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku verejnou vyhláškou toto rozhodnutie: 

 

 

ROZHODNUTIE 

 
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie,  úsek štátnej vodnej správy, ako 

miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy vodného hospodárstva, podľa ust. § 5 zák.,  č. 

525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a § 61, zák. č. 364/2004 Z.z.  o vodách a o zmene zákona SNR  

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)  špeciálny stavebný 

úrad podľa ust. § 120 zák.č. 50/1976 Zb. v znení jeho novely o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku, v súlade s ust. zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov, na 

základe žiadosti navrhovateľa Obec Tomášov v zastúpení starostom obce 

mení 

podľa ust.  § 73 ods. 11  vodného zákona a § 68 ods. 1 stavebného zákona lehotu výstavby 

vodnej stavby:  Tomášov: „Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Tomášov, časť Doma“  na 

parc. č.: 814/76, 814/78, 814/82, 814/90, 814/91, 814/72, 814/97, 814/96, 814/63, 814/103, 

814/102, 814/61, 818/1, 818/2, 823/1 registra „C“ a  802, 817/5, 826, 828 registra „E“ v k. ú. 

Tomášov,  podľa projektovej dokumentácie ktorú vypracovali Štefan Koczó, Vrakúň č. 619, 930 

25 reg. č.:4129*TSP*A2  v 10/2009, na ktoré vydal Obvodný úrad životného prostredia v Senci, 

úsek štátnej vodnej správy povolenie pod číslom ŽP.Vod/137-I-3/2012-Ke(2230/2011) zo dňa  

27.01.2012  s právoplatnosťou dňa 13.02.2012. 

 

Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy 

rozhodnutím pod číslom OU-SC-OSZP/2015/012612/I-27/Ke zo dňa 07.12.2015 zmenil podľa 

ust.  § 73 ods. 11  vodného zákona a § 68 ods. 1 stavebného zákona lehotu výstavby vodnej 

stavby:  Tomášov: „Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Tomášov, časť Doma“  na parc. č.: 

814/76, 814/78, 814/82, 814/90, 814/91, 814/72, 814/97, 814/96, 814/63, 814/103, 814/102, 

814/61, 818/1, 818/2, 823/1 registra „C“ a  802, 817/5, 826, 828 registra „E“ v k. ú. Tomášov 

a určil lehotu 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Rozhodnutie 

nadobudlo právoplatnosť dňa 14.01.2016. 

 

Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy pod 

číslom OU-SC-OSZP/2018/005034/41-Ke zo dňa 12.01.2018 zmenil podľa ust.  § 73 ods. 11  

vodného zákona a § 68 ods. 1 stavebného zákona lehotu výstavby vodnej stavby:  Tomášov: 

„Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Tomášov, časť Doma“  na parc. č.: 814/76, 814/78, 814/82, 

814/90, 814/91, 814/72, 814/97, 814/96, 814/63, 814/103, 814/102, 814/61, 818/1, 818/2, 823/1 

registra „C“ a  802, 817/5, 826, 828 registra „E“ v k. ú. Tomášov. Na uskutočnenie vodnej 

stavby sa určil termín 14.01.2020. 

odbor  starostlivosti o životné prostredie 

úsek štátnej vodnej správy 

Hurbanova 21, 903 01 Senec 
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Na uskutočnenie vodnej stavby sa týmto rozhodnutím predlžuje lehota o 3 roky a to do 

14.01.2024. 

 

Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia na  povolenie stavby pod číslom 

ŽP.Vod/137-I-3/2012-Ke(2230/2011) zo dňa  27.01.2012, ktorého ostatné podmienky 

zostávajú dodržať . 

 

Odôvodnenie 

 
Obec Tomášov v zastúpením starostom obce podala dňa 24.07.2019, na Okresný úrad Senec, 

odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej vodnej správy, ako miestne a vecne 

príslušný orgán štátnej správy žiadosť o predĺženie lehoty na uskutočnenie vyššie uvedenej 

stavby o 3 roky do 14.01.2024 nakoľko stavbu nebolo možné dokončiť z dôvodu nedostatku 

finančných prostriedkov a projekt bude predložený na k žiadosti o dotáciu z Environmentálneho 

fondu.   

Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy 

v zmysle § 73 ods.11 vodného zákona a § 68 ods.1 stavebného zákona, vydal na stavbu 

Tomášov: „Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Tomášov, časť Doma“  na parc. č.: 814/76, 

814/78, 814/82, 814/90, 814/91, 814/72, 814/97, 814/96, 814/63, 814/103, 814/102, 814/61, 

818/1, 818/2, 823/1 registra „C“ a  802, 817/5, 826, 828 registra „E“ v k. ú. Tomášov,  podľa 

projektovej dokumentácie ktorú vypracovali Štefan Koczó, Vrakúň č. 619, 930 25 reg. 

č.:4129*TSP*A2  v 10/2009, stavebné povolenie č. ŽP.Vod/137-I-3/2012-Ke(2230/2011) zo dňa  

27.01.2012  s právoplatnosťou dňa 13.02.2012. 

Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy 

rozhodnutím číslo OU-SC-OSZP/2015/012612/I-27/Ke zo dňa  07.12.2015 zmenil podľa ust.  § 

73 ods. 11  vodného zákona a § 68 ods. 1 stavebného zákona lehotu výstavby vodnej stavby:  

Tomášov: „Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Tomášov, časť Doma“  na parc. č.: 814/76, 

814/78, 814/82, 814/90, 814/91, 814/72, 814/97, 814/96, 814/63, 814/103, 814/102, 814/61, 

818/1, 818/2, 823/1 registra „C“ a  802, 817/5, 826, 828 registra „E“ v k. ú. Tomášov. Stavebné 

povolenie na stavbu Tomášov: „Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Tomášov, časť Doma“  na 

parc. č.: 814/76, 814/78, 814/82, 814/90, 814/91, 814/72, 814/97, 814/96, 814/63, 814/103, 

814/102, 814/61, 818/1, 818/2, 823/1 registra „C“ a  802, 817/5, 826, 828 registra „E“ v k. ú. 

Tomášov,  podľa projektovej dokumentácie ktorú vypracovali Štefan Koczó, Vrakúň č. 619, 930 

25 reg. č.:4129*TSP*A2  v 10/2009 vydal Obvodný úrad životného prostredia v Senci, úsek 

štátnej vodnej správy rozhodnutím č. ŽP.Vod/137-I-3/2012-Ke(2230/2011) zo dňa  27.01.2012  

s právoplatnosťou dňa 13.02.2012. Na uskutočnenie vodnej stavby sa určila lehota: 24 mesiacov 

od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 

14.01.2016. 

Dňa 12.01.2018 Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 

vodnej správy pod číslom OU-SC-OSZP/2018/005034/41-Ke zmenil podľa ust.  § 73 ods. 11  

vodného zákona a § 68 ods. 1 stavebného zákona lehotu výstavby vodnej stavby:  Tomášov: 

„Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Tomášov, časť Doma“  na parc. č.: 814/76, 814/78, 814/82, 

814/90, 814/91, 814/72, 814/97, 814/96, 814/63, 814/103, 814/102, 814/61, 818/1, 818/2, 823/1 

registra „C“ a  802, 817/5, 826, 828 registra „E“ v k. ú. Tomášov. Na uskutočnenie vodnej 

stavby sa určil termín 14.01.2020. 

 

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, ako 

miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy, oznámením verejnou vyhláškou číslo OU-SC-

OSZP-2019/012417/VY-20/Ke zo dňa 01.08.2019 oznámil účastníkom konania začiatok konania 

vo veci predĺženia lehoty výstavby s možnosťou podať námietky a pripomienky najneskôr 
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v lehote do 8 dní odo dňa doručenia verejnej vyhlášky, inak sa na ne nebude prihliadať. Verejná 

vyhláška bola obcou zvesená dňa 27.08.2019. 

V stanovenej lehote účastníci konania svoje právo vzniesť námietky a pripomienky nevyužili.  

Všetci účastníci konania s predĺžením lehoty na uskutočnenie výstavby súhlasili. 

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie,  úsek štátnej vodnej správy 

vyhovel žiadosti a rozhodol podľa zákona tak ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. 

V prípade ďalšieho predĺženia lehoty výstavby treba opäť požiadať o predĺženie s odôvodnením. 

Pričom podmienka lehoty na uskutočnenie stavby nie je zmenou stavby, ktorá by sa dotýkala 

práv, právom chránených záujmov alebo povinností iných účastníkov konania. 

Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa ust. § 53 a § 54 ods.1 a 2 zák.č. 71/1967 Zb.  

o správnom konaní, v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo 

dňa oznámenia (doručením) rozhodnutia, na Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné 

prostredie,  Hurbanova 21, 903 01 Senec.  

 

 

Obci Tomášov, sa ukladá vyvesiť túto vyhlášku po dobu 15 dní, deň vyvesenia a zvesenie na 

vyhláške potvrdiť a odoslať tunajšiemu úradu. Deň zvesenia verejnej vyhlášky je dňom 

doručenia. 

             

 

 

 

           Ing. Beáta Adameová 

                vedúca odboru 
 

       
         

 

     

Toto  oznámenie ( vyhláška )  musí  byť vyvesené 15 dní na  verejnej  tabuli obce aj na 

stránke príslušného orgánu: http://www.minv.sk/?uradna-tabula-20). 

 

Vyvesená dňa.......................................                                 Zvesená dňa........................................ 

 

Podpis, pečiatka      Podpis, pečiatka 

 

   Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou:  

1. Obec Tomášov, 900 44 Tomášov 

2. Obec Tomášov, 900 44 Tomášov – na vyvesenie 

3. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo 

iné právo k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám môžu byť 

výstavbou priamo, alebo nepriamo dotknuté. 

 

Dotknuté orgány a  organizácie:  

4. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava 

5. Hydromeliorácie š. p., Vrakúnska č.29, 825 63 Bratislava 211 

6. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 

7. Slovenský pozemkový fond, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava 2 

8. Slovak Telekom, a. s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

9. ZE, a.s., Čulenova č.3, 816 47 Bratislava    

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská č.8, 820 09 Bratislava 

http://www.minv.sk/?uradna-tabula-20
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11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku,  Hasičská ul.4, 

  902 01 Pezinok 

12. Distribúcia SPP, a. s.,  Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

13. Regionálne cesty Bratislava a.s., Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava 

14. SVP, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava 4 

15. Bratislavský samosprávny kraj, Úrad BSK, odbor dopravy, Sabinovská 16, Bratislava  

16. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 

Pezinok  

17. LESY - SR š.p., Bratislava, OZ Levice, Koháryho 2, 934 43 Levice 

 

Pretože sa jedná o rozsiahlu líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania na parc. č.: 

814/76, 814/78, 814/82, 814/90, 814/91, 814/72, 814/97, 814/96, 814/63, 814/103, 814/102, 

814/61, 818/1, 818/2, 823/1 registra „C“ a  802, 817/5, 826, 828 registra „E“ v k. ú. Tomášov 

známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné 

právo k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám môžu byť výstavbou 

priamo, alebo nepriamo dotknuté sa toto rozhodnutie doručuje podľa § 69, ods. 2 stavebného 

zákona formou verejnej vyhlášky. . 

 

Deň zvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia. 

 

 

 
 

 

 


