
    Odbor starostlivosti o životné prostredie 

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 

Kollárova 8,  917 02 Trnava 

 
 

č. OU-TT-OSZP3-2019/034706                              V Trnave 07. 11. 2019 

 

 

 

 

ROZHODNUTIE 
(verejná vyhláška) 

 

 

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

a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava, štátna vodná správa 

(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) v znení neskorších predpisov (ďalej 

len ,,vodný zákon“) a špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 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 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,správny poriadok“), podľa § 67 ods. 2 a § 69 

stavebného zákona a § 26 vodného zákona, na základe žiadosti stavebníka: 

 

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, Odbor investičnej výstavby, Trhová č. 3,              

917 71 Trnava, IČO: 00 313 114 

 

predlžuje platnosť stavebného povolenia  

 

na uskutočnenie vodnej stavby: „PS-01.02 Dažďová kanalizácia“, 

 

v rámci stavby: „Vodáreň, dvor č. 2“  na pozemku parc. č. 5327/6 v k. ú. Trnava. Predmetnú 

vodnú stavbu povolil OÚ TT - ŠVS rozhodnutím číslo OU-TT-OSZP3-2018/001185/ŠVS/BB 

zo dňa 19.02.2018 (právoplatnosť dňa 04.04.2018). 

 

 

Platnosť stavebného povolenia sa predlžuje do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

 

 

Ostatné podmienky týkajúce sa rozhodnutia č. OU-TT-OSZP3-2018/001185/ŠVS/BB zo dňa 

19.02.2018 (právoplatnosť dňa 04.04.2018)  zostávajú v platnosti. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené a preto nebolo potrebné 

o nich rozhodnúť. 
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O d ô v o d n e n i e  

 

Dňa 24.09..2019 bola na OÚ TT – ŠVS doručená žiadosť od stavebníka: Mesto Trnava, 

Mestský úrad v Trnave, Odbor investičnej výstavby, Trhová č. 3, 917 71 Trnava, IČO: 00 313 

114, o predĺženie platnosti povolenia vydaného rozhodnutím OÚ TT - ŠVS pod č. OU-TT-

OSZP3-2018/001185/ŠVS/BB zo dňa 19.02.2018 (právoplatnosť dňa 04.04.2018) na 

uskutočnenie vodnej stavby „PS-01.02 Dažďová kanalizácia“. Vodná stavba bude realizovaná 

v rámci hlavnej stavby: ,,Vodáreň, dvor č. 2“  na pozemku parc. č. 5327/6 v k. ú. Trnava. 

Nakoľko realizácia stavby nebola zatiaľ začatá, stavebník žiada o predĺženie platnosti 

predmetného stavebného povolenia o 24 mesiacov. 

 

Na základe podanej žiadosti tunajší úrad oznámením č. OU-TT-OSZP3-

2019/034706/ŠVS/BB zo dňa 09.10.2019 oznámil začatie vodoprávneho konania verejnou 

vyhláškou vo veci predĺženia platnosti citovaného stavebného povolenia všetkým známym 

účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a vyzval ich, aby v lehote stanovenej 

v oznámení o začatí konania uplatnili prípadné námietky a pripomienky k podanej žiadosti. 

Nakoľko žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie žiadosti, OÚ TT - ŠVS upustil 

od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Oznámenie o začatí vodoprávneho konania 

bolo zverejnené na úradnej tabuli tunajšieho úradu od 09.10.2019 do 24.10.2019, na úradnej 

tabuli Mesta Trnava bolo zverejnené od 09.10.2019 do 25.10.2019 a na internetovej stránke 

ministerstva bolo zverejnené od 09.10.2019 do 24.10.2019. 

 

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy si počas stanovenej lehoty neuplatnili 

žiadne námietky voči predĺženiu platnosti povolenia na uskutočnenie uvedených vodných 

stavieb. 

 

Stavebník je v zmysle § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov od správnych poplatkov oslobodený. 

  

 

 OÚ TT - ŠVS preskúmal predloženú žiadosť o vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti 

stavebného povolenia. Nakoľko podklady a podmienky, za ktorých bolo povolenie na 

uskutočnenie vodných stavieb vydané, zostali nezmenené, tunajší úrad rozhodol tak, ako je 

uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

 

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

stavebného zákona. Musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli Mesta Trnava, 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. 
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P o u č e n i e 

 

 Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona číslo 

71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní od jeho 

doručenia na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal. Odvolacím orgánom je Okresný úrad 

Trnava, odbor opravných prostriedkov. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po 

vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Rudolf Kormúth 

                  vedúci odboru 

 

 

 

 

 

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

  vyvesené dňa                                           zvesené dňa 

 

 

 

 

Doručí sa: 

 

1. Mesto Trnava, Odbor investičnej výstavby, Trhová 3, 917 71 Trnava 

2. Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava 

3. Projektant: Ing. Anna Švecová, Poľná 57/30, 034 01 Ružomberok 

4. Verejnou vyhláškou – ostatným účastníkom konania 

 

Na vedomie: 

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

6. TT-IT s. r. o., Trhová 2, 917 01 Trnava 

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

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

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

10. STEFE Trnava, s. r. o., Františkánska 16, 917 32 Trnava 

11. MICHLOVSKY, spol. s r. o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 

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

13. Siemens s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 

14. upc broadband Slovakia, s. r. o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava 

15. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnavská cesta 100/II, 821 01 

Bratislava 2 

16. OÚ TT-ŠVS – ku spisu 


