
 
 

Číslo: OU-SC-OSZP-2019/004220/G-32/Ke                                                 Dňa: 15.07.2019 

 

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 v znení neskorších predpisov 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 v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán verejnej správy na úseku verejných 

vodovodov a verejných kanalizácií podľa § 36 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch 

a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových 

odvetviach v znení neskorších predpisov (zákon o vodovodoch a kanalizáciách) v súlade s § 46 a 

§ 47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov po vykonanom konaní a na základe žiadosti stavebníka Eguity 

Partners - stavby , s. r. o., Košická 58, 821 08 Bratislava, IČO: 36 862 053 dňa 04.02.2019, 

doplnením dňa 28.03.2019, 04.04.2019 

u r č u j e 

 

pásmo ochrany verejného vodovodu podľa § 19 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných 

vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii 

v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vymedzené vodorovnou vzdialenosťou 

1,50 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia na obidve strany vodnej 

stavby Nová Dedinka „Výstavba súboru 57 rodinných domov s komunikáciami a 

inžinierskymi sieťami“ stavebné objekty: SO 06.1 Verejný vodovod 373/11, 373/30, 373/31, 

378/72, 411/1 EKN, 89/11 (428/202EKN), 433/2 (433/200 EKN), 431/6, 427/4 (427/200 EKN)  

k. ú. Nová Ves pri Dunaji. 

 

V zmysle § 19 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách v pásme ochrany je zakázané: 

a) vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné 

zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu 

alebo verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, 

b)  vysádzať trvalé porasty, 

c)  umiestňovať skládky, 

d)  vykonávať terénne úpravy. 

  

 O d ô v o d n e n i e 

 

Eguity Partners - stavby , s. r. o., Košická 58, 821 08 Bratislava, IČO: 36 862 053 dňa 

04.02.2019, doplnením dňa 28.03.2019, 04.04.2019 požiadal  Okresný úrad Senec, odbor 

odbor  starostlivosti o životné prostredie 

úsek štátnej vodnej správy 

Hurbanova 21, 903 01 Senec 
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starostlivosti o životné prostredie, - úsek štátnej vodnej správy ako príslušný orgán štátnej správy 

pre životné prostredie o určenie ochranného pásma verejného vodovodu  Nová Dedinka 

„Výstavba súboru 57 rodinných domov s komunikáciami a inžinierskymi sieťami“ stavebné 

objekty: SO 06.1 Verejný vodovod 373/11, 373/30, 373/31, 378/72, 411/1 EKN, 89/11 

(428/202EKN), 433/2 (433/200 EKN), 431/6, 427/4 (427/200 EKN)  k. ú. Nová Ves pri Dunaji. 

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

oznámil účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom začatie konania verejnou vyhláškou  

číslo OU-SC-OSZP-2019/004220/VY-9/Ke zo dňa 24.04.2019 a upustil od ústneho 

pojednávania a miestneho zisťovania. Podmienky, vyjadrenia a námietky bolo možné podať 

písomne, alebo ústne najneskôr v lehote do 8 dní odo dňa doručenia verejnej vyhlášky. Verejná 

vyhláška bola na obci zvesená dňa 21.05.2019. Účastníci konania v stanovenej lehote nepodali 

námietky, podmienky ani pripomienky. 

 

Všetci účastníci konania súhlasili s určením pásma ochrany verejného vodovodu podľa § 19 ods. 

2 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene 

a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších 

predpisov vymedzené vodorovnou vzdialenosťou 1,50 m od vonkajšieho pôdorysného okraja 

vodovodného potrubia na obidve strany vodnej stavby Nová Dedinka „Výstavba súboru 57 

rodinných domov s komunikáciami a inžinierskymi sieťami“ stavebné objekty: SO 06.1 Verejný 

vodovod 373/11, 373/30, 373/31, 378/72, 411/1 EKN, 89/11 (428/202EKN), 433/2 (433/200 

EKN), 431/6, 427/4 (427/200 EKN)  k. ú. Nová Ves pri Dunaji.  

 

Okresný úrad preskúmal podklady pre vydanie rozhodnutia  o určení ochranného pásma: 

Geometrický plánn číslo 67/2018 zo dňa  14.11.2018na určenie vlastníckych práv 

k nehnuteľnosti 427/4 z pôvodných p. č.: 427/200 (EKN) a 427/4 (CKN) na novovzniknuté p. č.: 

427/200 (EKN), 427/4 (CKN), ktorý autorizoval Ing. Peter Petro, autorizovaný geodet 

a kartograf reg. č.: *709*, vyhotovil GEOS-geodetické služby s. r. o., Jesenského 652/12, 927 01 

Šaľa, je zapísaný na Okresnom úrade Senec, Katastrálnym odborom pod číslom 2348/18 dňa 

14.12.2018 Ing. Tiborom Orosom, projekt skutočného realizovania stavby – geodetická časť 

Nová Dedinka „Výstavba súboru 57 rodinných domov s komunikáciami a inžinierskymi 

sieťami“ stavebné objekty: SO 06.1 Verejný vodovod 373/11, 373/30, 373/31, 378/72, 411/1 

EKN, 89/11 (428/202EKN), 433/2 (433/200 EKN), 431/6, 427/4 (427/200 EKN)  k. ú. Nová Ves 

pri Dunaji, so zakreslením ochranného pásma verejného vodovodu, ktorý autorizovala Ing. Eva 

Lučaníková, autorizovaný geodet a kartograf, reg. č.:*813*, vypracoval GEO Survay- Ing. 

Kubová Scarlet, geodetická kancelária M. Turkovej 1724/5, 911 01 Trenčín v 12/2018. 

 

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

preskúmal všetky podklady pre vydanie rozhodnutia na určenie ochranného pásma verejného 

vodovodu vrátane predložených predpísaných dokladov, rozhodol v súlade s § 19 zákona 

o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Pri tom sa riadil § 46 a § 47 zákona č. 

71/1967 o správnom konaní. 

Na základe uvedeného rozhodol tunajší úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

 

Poučenie 

 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa ust. § 53 a § 54 ods.1 a 2 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní, v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia na Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 

Senec. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov. 
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Obci Nová Dedinka sa ukladá vyvesiť túto vyhlášku/rozhodnutie 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  rozhodnutie ( vyhláška )  musí  byť vyvesené 15 dní na  verejnej  tabuli obce aj na 

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

vyvesenia sa považuje za deň doručenia. Po uplynutí doby určenej  na vyvesenie žiadame, 

aby verejná vyhláška bola vrátená na Okresný úrad s vyznačeným dátumom vyvesenia 

a zvesenia vyhlášky. 

 

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

 

Podpis, pečiatka     Podpis, pečiatka 

 

Doručí sa:  

1. Žiadateľ: Eguity Partners - stavby , s. r. o., Košická 58, 821 08 Bratislava (373/31, 378/72) 

2. Obec Nová Dedinka, 900 29 Nová Dedinka - vyhláška na vyvesenie 

3. Obec Nová Dedinka, 900 29 Nová Dedinka 

4. Prevádzkovateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 

Bratislava 29 

5. 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 a ochranným pásmom verejného vodovodu priamo, alebo nepriamo dotknuté 

 

 

Pretože sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, známym 

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

k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám a pásmu ochrany verejného 

vodovodu môžu byť výstavbou a ochranným pásmom verejného vodovodu priamo, alebo 

nepriamo dotknuté, sa rozhodnutie doručuje podľa § 69, ods. 2 stavebného zákona, podľa § 

73 vodného zákona a podľa § 26 a § 51 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní formou 

verejnej vyhlášky. Deň zvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia. 

http://www.minv.sk/?uradna-tabula-20

