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R O Z H O D N U T I E 
(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, 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 § 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 § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,správny poriadok“) 

v nadväznosti na § 81 ods. 3 stavebného zákona 

p r e r u š u j e   k o n a n i e  

vo veci vydania dodatočného povolenia vodnej stavby a povolenia na trvalé užívanie vodnej 

stavby: „Obecná splašková kanalizácia, miestna časť Pác – rozšírenie, stoka E1-2“ na 

pozemkoch register „C“ parc. č. 362, 10344, 333, 330, 334 v k. ú. Pác stavebníkovi: Obec 

Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer, IČO: 00 312 347. 

 

OÚ TT – ŠVS bude v konaní pokračovať v súlade s ustanoveniami § 29 ods. 4 

správneho poriadku, len čo pominie prekážka, pre ktorú sa konanie prerušilo. Počas 

prerušenia konania v zmysle § 29 ods. 5 správneho poriadku lehoty neplynú. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

Dňa 20.03.2019 bola na OÚ TT - ŠVS doručená žiadosť od navrhovateľa: Obec Cífer, 

Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer, IČO: 00 312 347 o vydanie dodatočného povolenia 

a o vydanie kolaudačného rozhodnutia pre vodnú stavbu: „Obecná splašková kanalizácia, 

miestna časť Pác – rozšírenie, stoka E1-2“ na pozemkoch register „C“ parc. č. 362, 10344, 

333, 330, 334 v k. ú. Pác.  

Na základe podanej žiadosti OÚ TT - ŠVS v súlade s § 61 stavebného zákona, § 80 

ods. 1 stavebného zákona a § 88a ods. 1 stavebného zákona oznámil začatie vodoprávneho 

konania (dodatočné povolenie vodnej stavby, povolenie na trvalé užívanie vodnej stavby) 

verejnou vyhláškou oznámením č. OU-TT-OSZP3-2019/014009/ŠVS/BB zo dňa 26.03.2019 

všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a zároveň upozornil účastníkov 
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konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie pri 

ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne v zmysle § 80 ods. 2 stavebného zákona.  

Oznámením č. OU-TT-OSZP3-2019/014009/ŠVS/BB zo dňa 26.03.2019 bolo 

nariadené ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 10.04.2019 so zrazom 

účastníkov konania na obecnom úrade v obci Cífer. Na ústnom pojednávaní spojenom s 

miestnym zisťovaním konanom dňa 10.04.2019 tunajší úrad zistil, že vodná stavba je užívania 

schopná. Na konaní bolo dohodnuté a do protokolu zaznačené, že vodoprávne konanie 

(dodatočné povolenie vodnej stavby, povolenie na trvalé užívanie vodnej stavby) bude 

prerušené a bude stanovená lehota na doplnenie chýbajúcich podkladov.  

 

Vzhľadom na to, že navrhovateľ nepredložil všetky chýbajúce doklady, správny orgán 

vyzval žiadateľa listom č. OU-TT-OSZP3-2019/014009/ŠVS/BB zo dňa 10.04.2019, aby 

nedostatky podania odstránil v určenej lehote. Na základe uvedených skutočností správny 

orgán konanie prerušil podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku. 

 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 

stavebného zákona v nadväznosti na ustanovenie § 26 ods. 1 správneho poriadku. Musí 

byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce Cífer, úradnej tabuli OÚ TT – ŠVS 

a internetovej stránke ministerstva. 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. 
 

 

 

P o u č e n i e 

Proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa ustanovenia § 29 odsek 3 

správneho poriadku nemožno odvolať. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Ing. Rudolf Kormúth 

              vedúci odboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

      .................................................                 ............................................ 

  vyvesené dňa                                           zvesené dňa 
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Doručí sa: 

1. Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer 

2. Projektant: Ing. Rudolf Hasička – EKOSTA 2000, Orešanská 7, 917 01 Trnava 

3. STAVEKO, 951 21 Rišňovce 4 

4. Služby Cífer, s. r. o., Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer 

5. Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 

6. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

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

8. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

9. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 07 Trnava Trnava 

10. Verejnou vyhláškou – ostatným účastníkom konania 

11. OÚ TT – ŠVS, ku spisu  


