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Vec 

Upovedomenie účastníkov konania o podaní odvolania – verejná vyhláška 

 

 

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, štátnu vodnú správu (ďalej len „OÚ TT – ŠVS“) ako 

príslušný orgán 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 a 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) rozhodnutím č. OU-TT-OSZP3-2019/000972/ŠVS/St zo dňa 13.05.2019 vydal 

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

na trvalé užívanie vodnej stavby „Splašková kanalizácia Smolenice – 1. časť“. 

 

Voči uvedenému rozhodnutiu bolo na OÚ TT - ŠVS dňa 25.06.2019 doručené zo strany 

Jozefa Kováča a Petra Kováča, obaja bytom Zajačia 1/503, 919 04 Smolenice, odvolanie.  

 

OÚ TT - ŠVS v súlade s § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov upovedomuje účastníkov konania, že dňa 25.06.2019 

bolo začaté odvolacie konanie, zároveň účastníkov konania vyzýva, aby sa k uvedenému 

odvolaniu, ktorého kópia tvorí prílohu tohto listu, vyjadrili v lehote do 7 dní odo dňa doručenia 

tohto upovedomenia. Na neskôr uplatnené pripomienky alebo námietky sa neprihliada. 

 

 

Doručí sa podľa rozdeľovníka 



č. OU-TT-OSZP3-2019/000972/ŠVS/St, strana č.2  

 

 

 

Toto upovedomenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 26 správneho 

poriadku a 73 ods. 6 vodného zákona. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej 

tabuli obce Smolenice a Lošonec. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto 

oznámenia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie bude verejná vyhláška vrátená na OÚ TT - 

ŠVS s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia. 

 

 

Príloha: kópia odvolania 

 

 

 

 

 

  Ing. Rudolf Kormúth 

         vedúci odboru 

 

 

 

 

 

 

Rozdeľovník: 

 

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

2. Obec Smolenice 

3. Obec Lošonec 

4. SVP, š.p. OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku č. 3/834, 921 80  Piešťany 

5. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 

6. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava 

7. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava 

8. Jozef Kováč, Zajačia 1/503, 919 04 Smolenice 

9. Peter Kováč,  Zajačia 1/503, 919 04 Smolenice 

10. ostatní účastníci konania – verejnou vyhláškou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    vyvesené dňa                                           zvesené dňa 

  (pečiatka, podpis)          (pečiatka, podpis) 

 


