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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 (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 dodatočného stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia pre vodnú 

stavbu: „Prívodné potrubie k pivotovým zavlažovačom“ uskutočnenej v k. ú. Pavlice, 

Voderady a vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. h) 

vodného zákona na zavlažovanie pozemkov uvedenou vodnou stavbou 

 

stavebníkovi:  AGROMAČAJ a.s., 900 50 Kráľová pri Senci 455, IČO: 46 184 341. 

 

Vzhľadom na to, že predložená žiadosť neposkytuje dostatočné podklady na 

posúdenie navrhovanej stavby, v zmysle § 88a ods. 1 stavebného zákona a § 73 ods. 2 

vodného zákona v súlade s  § 19 ods. 3 správneho poriadku OÚ TT – ŠVS stavebníka  

 

vyzýva, 

 

aby v lehote do 2 mesiacov odo dňa doručenia tohto rozhodnutia predložil doklady na 

posúdenie vodnej stavby a doklady o tom, že dodatočné povolenie vodnej stavby nie je v 

rozpore s verejnými záujmami chránenými vodným a stavebným zákonom, najmä s cieľmi a 

zámermi územného plánovania, a osobitnými predpismi: 

- kópiu Rámcovej zmluvy o dodávke závlahovej vody č. RZ 22/2018 uzatvorenú medzi 

spoločnosťou ZÁVLHY ABRAHÁM s.r.o. a stavebníkom, 

- porealizačné zameranie predmetnej stavby, 

- údaje o množstve vody určenom na zavlažovanie pozemkov a časovom období 

zavlažovania. 
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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. 

Zároveň žiadateľa upozorňujeme, že ak v určenej lehote nedostatky podania 

neodstráni, bude správne konanie podľa ustanovenia § 73 ods. 14 vodného zákona 

zastavené. 
 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Dňa 29.06.2018 bola na OÚ TT - ŠVS doručená žiadosť spoločnosti AGROMAČAJ 

a.s., 900 50 Kráľová pri Senci 455 o vydanie dodatočného stavebného povolenia na 

uskutočnenie vodnej stavby a kolaudačného rozhodnutia pre vodnú stavbu: „Prívodné 

potrubie k pivotovým zavlažovačom“ uskutočnenej v k. ú. Pavlice, Voderady a vydanie 

povolenia na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. h) vodného zákona na 

zavlažovanie pozemkov uvedenou vodnou stavbou. 

OÚ TT – ŠVS listom č. OU-TT-OSZP3-2019/002502/ŠVS/St zo dňa 12.06.2019 

oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie vodoprávneho konania a nariadil 

ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 06.08.2019.  

Vzhľadom na to, že predložená žiadosť spolu s prílohami neposkytuje dostatočný 

podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, OÚ TT - ŠVS rozhodol tak, ako je uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

Rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného 

zákona. Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Voderady 

a Pavlice a OÚ TT - ŠVS. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto 

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 
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Doručí sa  

 

1. AGROMAČAJ a.s., 900 50 Kráľová pri Senci 455 

2. Mgr. Michal Rácik, Fraštacká 119/5, 920 01 Hlohovec 

3. Obec Voderady 

4. Obec Pavlice 

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

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

7. AGRO Voderady – Slovenská Nová Ves a.s., 919 42 Voderady 195 

8. Ing. Irena Hrbatá, Jeséniova 6548/4D, 831 01 Bratislava 

9. Mária Lelkešová, 919 42 Voderady 31 

10. FARMA MAJCICHOV a.s., 919 22 Majcichov 50 

11. ZÁVLAHY ABRAHÁM, s.r.o., 925 45 Abrahám 220 

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

13. SPP -  distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26  

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

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

16. ostatní účastníci konania – verejnou vyhláškou 

17. OÚ TT - ŠVS, ku spisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    vyvesené dňa                                           zvesené dňa 

  (pečiatka, podpis)          (pečiatka, podpis) 

 


