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č. OU-TT-OSZP3-2019/017568/ŠVS/BB            V Trnave 19. 07. 2019  

 

 

 

 

ROZHODNUTIE 
(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 ustanoveniami § 29 ods. 1 

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

(ďalej len ,,správny poriadok“) 

 

p r e r u š u j e   k o n a n i e  
 

vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: „IBV Od Majcichova, 39 RD – 

Dažďová kanalizácia“, ktorá bude realizovaná na pozemku register „C“ parc.  č. 194/338 

v k. ú. Opoj, stavebníkovi: ISMONT s. r. o., Strojárenská 2C, 917 01 Trnava,              

IČO: 45 593 141. 

 

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 26.04.2019 bola na tunajší úrad doručená žiadosť od stavebníka: ISMONT s. r. o., 

Strojárenská 2C, 917 01 Trnava, IČO: 45 593 141 o vydanie povolenia na uskutočnenie 

vodnej stavby: ,,IBV Od Majcichova, 39 RD – Dažďová kanalizácia“, ktorá bude realizovaná 

na pozemku register „C“ parc.  č. 194/338 v k. ú. Opoj. 

Na základe podanej žiadosti OÚ TT - ŠVS v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona 

oznámil začatie vodoprávneho konania verejnou vyhláškou oznámením č. OU-TT-OSZP3-

2019/017568/ŠVS/BB zo dňa 03.05.2019 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým 

orgánom. Zároveň tunajší úrad upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje 

námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia 

oznámenia o začatí vodoprávneho konania č. OU-TT-OSZP3-2019/017568/ŠVS/BB zo dňa 

03.05.2019, inak sa na neskoršie podané námietky neprihliadne resp., že so stavbou 

z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia 

 



strana č. 2 rozhodnutia č. OU-TT-OSZP3-2019/017568/ŠVS/BB 

 

 

Vzhľadom k tomu, že predložená žiadosť spolu s prílohami neposkytuje dostatočný 

podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, správny orgán vyzval žiadateľa listom č. OU-TT-

OSZP3-2019/017568/ŠVS/BB zo dňa 19.07.2019, aby predloženú žiadosť doplnil 

o požadovaný doklad v určenej lehote a zároveň ho upozornil, že ak v určenej lehote 

nedostatky podania neodstráni, vodoprávne konanie bude zastavené. 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 Opoj, 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 

 

 

Doručí sa: 

1. ISMONT s. r. o., Strojárenská 2C, 917 01 Trnava 

2. Ivan Slíž, Starohájska 6641/6, 917 01 Trnava 

3. Obec Opoj, Obecný úrad, 919 32 Opoj č. 1 

4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 834/3, 921 80  

Piešťany 

5. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Správa povodia dolného Váhu, Dolná 16, 

927 01 Šaľa 

6. Projektant: Ing. Stanislav Švec, Farská 65, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou 

7. Verejnou vyhláškou – ostatným účastníkom konania 

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

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

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

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

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

13. OÚ TT-ŠVS – ku spisu 


