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Číslo: OU-SC-OSZP/2019/016995-VY-32-Ry              Dňa: 10.12.2019 
 

 

Chorvátsky Grob – „Športová ulica“, objekty: SO 03 Vodovod – verejný, SO 04 Splašková 

kanalizácia – verejná, SO 05 Odvodnenie komunikácie, na parcelách číslo 249/7, 249/8, 

249/9, 249/10, 247/7, 249/11, 295/2, 294/2 - register KN „C“,  v  katastrálnom území 

Chorvátsky Grob______________________________________________________________ 

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania 

 

 

 

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA 
 

 

 

Dňa 16.10.2019 požiadala spoločnosť EKOBUNGALOV, s.r.o., Šenkvická cesta 1/A, 902 01 

Pezinok, IČO: 48 159 930, v zastúpení Ing. Juraj Hikker, Galvaniho 16600/25, 821 04 Bratislava 

o vydanie povolenia na realizáciu vyššie uvedených vodných stavieb podľa  

§ 26 ods. 1 zák. č. 364/2004 Z.z.  o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a dňa 15.07.2019 bolo 

podanie doplnené aj o žiadosť o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku podľa § 21 

ods. 1 písm. d) vodného zákona. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie,  

úsek štátnej vodnej správy (ďalej len „Okresný úrad“), 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 § 2 ods. 3 zákona 

č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a doplnení niektorých zákonov, v súlade 

s § 73 ods.4 a ods. 5 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), zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov  a zákona 

č.71/1967Zb. o správnom konaní a jeho novely 527/2003 Z.z. oznamuje Okresný úrad Senec, 

odbor starostlivosti o životné prostredie,  úsek štátnej vodnej správy začatie vodoprávneho 

konania a upúšťa  od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.  

 

Predloženú projektovú dokumentáciu vypracoval: Ing. Ján Heriban , Cyprichova 22,  Bratislava   

č.opr. 0620*Z*A2, v septembri 2018.  Zainteresovaní môžu do nej nazrieť počas stránkových 

hodín v dňoch (pondelok, utorok, štvrtok 8
00

hod.- 15
00

 hod., streda 8
00

 hod. - 17
00

 hod., piatok 

8
00

hod.- 14
00

 hod.)  

 

Podmienky, vyjadrenie a námietky možno podať písomne, alebo ústne najneskôr  

8 dní od (doručenia) zvesenia verejnej vyhlášky (deň zvesenia je dňom doručenia verejnej 

vyhlášky),  inak sa na ne nebude prihliadať.  

V rovnakej  lehote oznámia  svoje stanoviská  dotknuté orgány   a obec. Ak  v určenej 

lehote svoje stanoviská  neoznámia v zmysle ust. § 61  ods. 5 stavebného zákona, má sa  za to, že 

so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. 

 

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca 

písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 

 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

úsek štátnej vodnej správy 

Hurbanova 21, 903 01 Senec 
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  Obecnému úradu v Chorvátskom Grobe  sa ukladá vyvesiť túto vyhlášku po dobu 15 dní, 

deň vyvesenia a zvesenie na vyhláške potvrdiť a odoslať tunajšiemu úradu. 

 

 

 

 

       Ing. Beáta Adameová             

                         vedúca odboru 

       
 

     

       

Toto oznámenie sa oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 73 ods. 4 vodného zákona účastníkom 

konania z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli 

Okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie a uverejnením na webom sídle 

(http://www.minv.sk/?uradna-tabula-20). Toto oznámenie sa oznamuje prostredníctvom obce 

Chorvátsky Grob vyvesením po dobu 15 dní na jej úradnej tabuli spôsobom v mieste obvyklým. 

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

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

 

Podpis, pečiatka             Podpis, pečiatka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa: 

Oznámenie sa doručí verejnou vyhláškou podľa § 73 ods. 4 a ods. 6 vodného zákona, podľa § 26 

ods. 2 správneho zákona, v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona, všetkým známym aj 

neznámym účastníkom konania, aj účastníkom konania ktorých vlastnícke práva k susedným 

pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté a neznámym účastníkom konania. 

 

 

 

Doručí sa - na vedomie: 

1. EKOBUNGALOV, s.r.o., Šenkvická cesta 1/A, 902 01 Pezinok  

2. v z. Ing. Juraj Hikker, Galvaniho 16600/25, 821 04 Bratislava 

3. SVP, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, Bratislava 

4. Obec Chorvátsky Grob, Obecný úrad nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob    

Projektant: 

5. PROJVODA, s.r.o. - Ing. Ján Heriban , Cyprichova 22, 831 54 Bratislava   

 

http://www.minv.sk/
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Dotknuté orgány: 

6. Obecný úrad Chorvátsky Grob, obecný úrad nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky 

Grob   – so žiadosťou o vyvesenie 

7. AGiLiTA vodárenská spoločnosť, s.r.o., Panenská 7, 811 03 Bratislava 

8. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48,  821 02 Bratislava 

9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 3,  

903 01 Pezinok 

10. Slovak Telecom, a.s.,  Bajkalská 28, 817 68 Bratislava  

11. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova č.3, 816 47 Bratislava    

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

13. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava 

14. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 

15. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova č.17, 811 04 Bratislava   

16. Regionálne cesty,  Čučoriedkova 6,  821 07 Bratislava 

 

Účastníkom konania ktorých vlastnícke práva k susedným pozemkom a stavbám môžu byť 

rozhodnutím priamo dotknuté a neznámym účastníkom konania sa doručuje oznámenie verejnou 

vyhláškou, podľa § 26 ods. 2 správneho zákona, v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona. 
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