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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 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 ako 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“) vydáva 

stavebníkovi: 

 

Obec Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice, IČO: 00 312 983 

 

 

I. povolenie  na osobitné užívanie vôd 
v zmysle § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do 

podzemných vôd. 

 

Podmienky povolenia: 

1. Povolenie sa vzťahuje na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch 

prostredníctvom vodozádržných opatrení nepriamo do podzemných vôd na pozemkoch 

register „C“ KN parc. č. 1341/1, 1344/3, 1344/4, 773, 774, 782/1 (37/1 register „E“ KN), 

776 v k. ú. Smolenice a pozemkoch register „E“ KN parc. č. 37/1, 510/1 v k. ú. Smolenice. 

2. Povolené maximálne množstvo vypúšťaných vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd: 

Qmax = 160,0 l/s  

3. Dodržať ustanovenie § 39 a § 41 vodného zákona v súčinnosti s vyhláškou MŽP                      

č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, 

o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. 

4. Pred vstupom vôd z povrchového odtoku do vsakovacieho systému je potrebné ich zbaviť 

mechanických nečistôt. 

5. Časová platnosť povolenia na osobitné užívanie vôd - vypúšťanie vôd z povrchového odtoku 

do podzemných vôd sa stanovuje do doby užívania predmetnej vodnej stavby v zmysle § 21 

ods. 4 písm. e) vodného zákona.  

6. Vykonateľnosť povolenia na osobitné užívanie vôd - vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do 

podzemných vôd nastáva až po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na trvalé užívanie 

predmetnej vodnej stavby.  
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II. povolenie na uskutočnenie vodnej stavby: 

,,Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice“ 

 

podľa § 26 a § 52 vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona. 
 

Vyššie uvedená vodná stavba bude realizovaná na pozemkoch register „C“ KN parc. č. 

1341/1, 1344/3, 1344/4, 773, 774, 782/1 (37/1 register „E“ KN), 776 v k. ú. Smolenice a 

pozemkoch register „E“ KN parc. č. 37/1, 510/1 v k. ú. Smolenice. 

 

Na predmetnú stavbu vydala Obec Horná Krupá, obecný úrad, 919 65 Horná Krupá 186 

záväzné stanovisko – oznámenie o upustení od vydania územného rozhodnutia o umiestnení 

stavby č. 139-1/2020 zo dňa 21.07.2020. 

 

Údaje o stavbe: 

 Názov vodnej stavby: Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice. 

 Stavebník: Obec Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice, IČO: 00 312 983. 

 Projektant: Ing. Peter Brtko, ev. č.: 5445*12, DHI Slovakia, s. r. o., Hattalova 12, 831 03 

Bratislava. 

 Umiestnenie stavby: pozemky register „C“ KN parc. č. 1341/1, 1344/3, 1344/4, 773, 774, 

782/1 (37/1 register „E“ KN), 776 v k. ú. Smolenice a pozemkoch register „E“ KN parc. č. 

37/1, 510/1 v k. ú. Smolenice. 

 Vlastnícke vzťahy: 

 Pozemky register „C“ KN parc. č. 1341/1, 773, 774, 776 v k. ú. Smolenice a pozemky 

register „E“ KN parc. č. 37/1, 510/1 v k. ú. Smolenice zapísané na listoch vlastníctva          

č. 2144, č. 2000, č. 2229 vyhotovené z internetového portálu www.oversi.gov.sk na 

základe žiadostí č. 735013, 735011, 735015 zo dňa 27.07.2020 sú vo vlastníctve 

stavebníka: Obec Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice, IČO: 00 312 983. 

 Pozemky register „C“ parc. č. 1344/3, 1344/4 v k. ú. Smolenice zapísané na liste 

vlastníctva č. 1736 vyhotovenom z internetového portálu www.oversi.gov.sk na 

základe žiadosti č. 735010 zo dňa 27.07.2020 sú vo vlastníctve Trnavského 

samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 37 836 901. Trnavský 

samosprávny kraj, Odbor dopravnej politiky, P.O.BOX 128, Starohájska 10, 917 01 

Trnava vydal dňa 08.07.2020 stanovisko č. 11914/2020/OI-2, v ktorom súhlasil 

s realizáciou predmetnej stavby na dotknutých pozemkoch. 

 

Popis stavby:  

Projektová dokumentácia rieši návrh podpovrchových retenčných systémov na zachytenie 

zrážkovej vody (SO 02 a SO 03), náhradu spevnených plôch zatrávnením a zatrávňovacími 

dlaždicami (SO 01, SO 06 a SO 07) a vybudovanie dažďových záhrad (SO 04, SO 05, SO 08). 

 

Podmienky povolenia:  

1. Povolenie sa vzťahuje na vodnú stavbu: „Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce 

Smolenice“ v nasledovnom členení:  

1) SO 01 Náhrada spevnenej plochy zatrávňovacími dlaždicami 

Odstránenie asfaltového povrchu a jeho podložia a jeho nahradenie polovegetačnými 

tvárnicami s podložím z retenčného materiálu – makadamu frakcie 32-64. 

2) SO 02 Podzemný retenčný priestor na zadržiavanie zrážkovej vody 

http://www.oversi.gov.sk/
http://www.oversi.gov.sk/
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Výkopové zemné práce so zaústením jestvujúcej dažďovej kanalizácie do retenčno – 

vsakovacej výplne z makadamu. Povrchová úprava bude vo forme polovegetačných tvárnic 

so zatrávnením. 

3) SO 03 Podzemný retenčný priestor so sadbovými a terénnymi úpravami 

Retenčný objekt vytvorený vo forme geotextíliou obalenej vrstvy makadamu, do ktorej 

bude privádzaná zrážková voda z okolitých spevnených plôch. Budú vyrovnané okolité 

trávnaté plochy, novo zatrávnené a vysadené vhodné rastliny. 

4) SO 04 Podzemný retenčný priestor kombinovaný s dažďovou záhradou 

Retenčný objekt vytvorený vo forme geotextíliou obalenej vrstvy makadamu, do ktorej 

bude privádzaná zrážková voda z okolitých spevnených plôch. Budú riešené terénne 

úpravy, výsadba a zatrávnenie. 

5) SO 05 Sadbové a terénne úpravy dažďovej záhrady 

Rigol vykladaný riečnymi valúnmi bude odvádzať zrážkovú vodu z jestvujúceho rigolu 

a prevádzať ju cez dažďovú záhradu, v ktorej budú vysadené vhodné rastliny. 

6) SO 06 Náhrada spevnenej plochy zatrávnením 

Odstránenie asfaltového povrchu a jeho podložia a jeho nahradenie dovozom hliny 

a zatrávnením. 

7) SO 07 Náhrada spevnenej plochy zatrávňovacími dlaždicami 

Odstránenie asfaltového povrchu a jeho podložia a jeho nahradenie polovegetačnými 

tvárnicami s podložím z retenčného materiálu – makadamu frakcie 32-64.  

8) SO 08 Dažďová záhrada 

Vybudovanie dažďovej záhrady, do ktorej bude drenážnymi potrubiami privádzaná 

zrážková voda  z okolitých spevnených plôch a vysadené vhodné rastliny. 

 

2. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. 

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti nebude stavba začatá. Stavebný úrad môže predĺžiť platnosť stavebného 

povolenia na základe žiadosti podanej na tunajší úrad aspoň 2 mesiace pred skončením 

platnosti stavebného povolenia. 

3. Pre uskutočnenie stavby sa určuje lehota 36 mesiacov od začatia stavby. Termín začatia 

stavebných prác oznámi stavebník listom stavebnému úradu najneskôr 30 dní od jej 

začatia. 

4. Stavbu vsakovacích priestorov realizovať v súlade s hydrogeologickým posudkom: 

„Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice – hydrogeologický posudok 

k odvedeniu dažďových vôd do vsaku“, predloženým v tomto konaní, ktorý vypracoval Mgr. 

Peter Dobrovoda v decembri 2018. 

5. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie „Vodozádržné opatrenia 

v intraviláne obce Smolenice“, ktorú vypracoval Ing. Tomáš Gibala, PhD. v októbri 2018, 

zodpovedný projektant: Ing. Peter Brtko. 

6. Prípadné zmeny nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu. 

7. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 

8. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané základné ustanovenia stavebného zákona 

uvedené v ustanovení § 48 stavebného zákona – všeobecné technické požiadavky na 

uskutočňovanie stavieb. 

9. Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí a počas prác dodržiavať 

ich ochranné pásma podľa príslušných ustanovení platných právnych predpisov a noriem. 
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Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia 

technického vybavenia.  

10. Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd 

a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.  

11. Počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného 

plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, v nadväznosti na  § 39 vodného 

zákona. 

12. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných 

predpisov vhodný na použitie na zamýšľaný účel. Vhodnosť použitých materiálov 

a konštrukčných prvkov sa preukazuje certifikátom vydaným autorizovanou osobou. 

13. Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území. 

14. Oznámiť tunajšiemu úradu začatie stavby. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného 

dohľadu a nimi prizvaných znalcov prístup na stavbu a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu. 

15. Počas realizácie danej stavby udržiavať čistotu a poriadok na pozemkoch využívaných v rámci 

staveniska a na priľahlých pozemkoch. 

16. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb 

a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. 

17. Po skončení je stavebník povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, 

a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa 

všeobecných predpisov o náhrade škody (§ 135 ods. 2 stavebného zákona). 

18. Po dokončení stavby požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie 

kolaudačného rozhodnutia, na základe ktorého bude vodná stavba daná do užívania. Ku 

kolaudácii stavby je potrebné okrem iného odovzdať: protokol o odovzdaní a prevzatí vodnej 

stavby, projekt skutočného vyhotovenia vodnej stavby, protokol o vykonaných skúškach, 

certifikáty preukázania zhody a atesty použitých stavebných materiálov, porealizačné – 

geodetické zameranie vodnej stavby. 

19. Zabezpečiť dodržanie podmienok vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej 

správy, organizácií a účastníkov konania, ktoré uplatnili v písomných stanoviskách a sú 

súčasťou dokladovej časti: 
  

Obec Horná Krupá, obecný úrad, 919 65 Horná Krupá 186 (záväzné stanovisko – oznámenie 

o upustení od vydania územného rozhodnutia o umiestnení stavby č. 139-1/2020 zo dňa 

21.07.2020) 

Obec Horná Krupá ako príslušný správny orgán podľa § 27 ods. 1 zákona SNR            č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnení, ďalej podľa § 117 a      § 140 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zmien 

a doplnení, oznamuje, že podľa § 39a ods. 3 písm. d) upúšťa od vydania územného rozhodnutia 

o umiestnení stavby a zároveň vydáva súhlas podľa     § 120 stavebného zákona o umiestnení 

stavby navrhovateľovi: Obec Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice, na stavbu: Vodozádržné 

opatrenia v intraviláne obce Smolenice na pozemku reg. „C“ parc. č.: 1341/1, 1344/3, 1344/4, 773, 

774, 776, 782/1, reg. „E“ parc. č. 37/1 a 510/1, LV č. 1736, 2229, 2144 a 2000 v katastrálnom 

území: Smolenice. 

 

Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravnej politiky, P.O.BOX 128, Starohájska 10, 917 

01 Trnava (stanovisko č. 11914/2020/OI-2 zo dňa 08.07.2020) 

1) Pri realizácii stavby žiadame, aby práce týkajúce sa cesty č. II/502 boli vykonané v zmysle 

zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov. 
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2) V prípade potrebného zásahu do cesty č. II/502 je potrebné si vyžiadať povolenie, ktoré vydá 

Okresný úrad Trnava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako orgán štátnej 

správy pre povolenie zvláštneho užívania cesty II. a III. triedy a určenie dočasného 

dopravného značenia. 

3) Stavebnou činnosťou nesmie dôjsť k ohrozeniu cesty II. triedy z hľadiska narušenia jej 

stability, stavebno – technického stavu, bezpečnosti cestnej premávky a odtokových pomerov. 

4) Technické riešenie vodozádržných opatrení musí byť navrhnuté tak, aby neboli narušené 

odtokové pomery cesty II. triedy a aby nedochádzalo k jej zaplavovaniu. 

5) V prípade nepredvídaných zásahov do cestného telesa a zhoršenia jeho technického stavu, 

počas realizácie stavby, musí investor komunikáciu neodkladne uviesť do pôvodného stavu. 

6) Všetky škody na ceste II. triedy vrátane poškodenia trvalého zvislého, resp. vodorovného 

dopravného značenia, ktoré budú spôsobené v dôsledku realizácie stavby, je stavebník 

povinný neodkladne odstrániť na vlastné náklady. 

7) Obmedzenie cestnej premávky na ceste II. triedy žiadame navrhnúť v nevyhnutnom rozsahu. 

Žiadateľ je povinný v predstihu predložiť situáciu dočasného dopravného značenia 

príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu na odsúhlasenie a požiadať cestný správny 

orgán o určenie jeho použitia. Pracovné miesta musia byť označené v zmysle platných 

predpisov. 

8) Projektovú dokumentáciu žiadame predložiť na vyjadrenie Správe a údržbe ciest TTSK 

a rešpektovať ich podmienky. 

Trnavský samosprávny kraj súhlasí s realizáciou stavby „Vodozádržné opatrenia v intraviláne 

obce Smolenice“, v zmysle predloženej projektovej dokumentácie, pri dodržaní podmienok tohto 

stanoviska. 

 

Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava (stanovisko č. 5306/2020/SUCTt-

2 4796 zo dňa 24.08.2020) 

1) S horeuvedenou stavbou podľa predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie súhlasíme za 

podmienok uvedených v tomto vyjadrení, ktoré musia byť dodržané a zapracované v PD. 

2) Sadová výsadba, ktorá bude riešená v rámci stavebných objektov SO 05 a SO 04 musí byť 

umiestnená mimo pozemkov TTSK a ich výsadbou nesmie prísť k zhoršeniu rozhľadu na 

križovatke ciest II/502 a III/1277. Výsadba, ktorá bude v rámci SO 04 pri križovatke riešená 

musí byť do výšky max. 0,5 m. 

3) V prípade výsadby zelene na pozemkoch TTSK žiadame predložiť súhlas vlastníka pozemkov 

s presným plánom výsadby zelene, ešte pred zrealizovaním. 

4) Zaústenie do cestného rigola a napojenie zelenej plochy v km 51,135 musí byť v rámci 

realizačného projektu doriešené a žiadame o predloženie PD. Vytvorením zelenej plochy 

nesmie prísť k zrušeniu odvodnenia cesty II/502, preto musí byť plocha v sklone od cesty. 

5) Rigol vytvorený v rámci dažďovej záhrady bude mať kolmé zaústenie vo väčšom sklone. 

Požadujeme, aby na tomto úseku rigola bola voda spomalená, aby nedochádzalo 

k znehodnocovaniu cestného rigola prúdom vody. 

6) V prípade použitia PDZ na ceste II/502 žiadame o predloženie dokumentácie na odsúhlasenie. 

7) Nakoľko každý rok v čase od 15.11. – 31.03. prebieha na cestách v našej správe a údržbe 

zimná údržba ciest, musia byť všetky práce zasahujúce do telesa cesty II/502 vykonávané 

mimo uvedený termín. 

8) Začatie prác v dotyku s cestou II/502 žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska Buková, č. 

tel. 0902 818 658. Premávka na ceste II/502 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné 

obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke 

cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov. Prípadné poškodenie 

vozovky alebo iných súčastí cesty musíte uviesť do pôvodného stavu. 
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Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, Štátna správa ochrany prírody a krajiny, 

Kollárova 8, 917 02 Trnava (vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2020/026438-002 zo dňa  

26.06.2020) 

1) Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších  predpisov  (ďalej len „zákon o ochrane prírody“),  na   dotknutom   území platí I. 

stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody). 

2) Na nevyhnutný výrub drevín (stromov, krovitých porastov)  je  v zmysle  § 47 ods. 3  zákona 

o ochrane prírody potrebný súhlas obce Trstín v zastúpení starostom. V rozhodnutí obec 

zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky 

spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.  

3) Rešpektovať existujúcu zeleň v území (aleje, remízy), ktoré zároveň predstavuje významné 

krajinné prvky podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok 

možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo 

oslabeniu jeho ekologickostabilizačnej funkcie v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody. 

4) V prípade, že predmetná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie inváznych druhov 

rastlín na výkopom porušených plochách, vlastník alebo správca pozemku je povinný ich 

odstraňovať v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente 

introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

5) Sadové úpravy žiadame zrealizovať najneskôr do kolaudácie stavby, zabezpečiť autorský 

dozor a následnú starostlivosť o dreviny, v súlade s § 47 ods. 2 zákona o ochrane prírody.  

6) Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a 

živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody. 

7) Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli  poškodzované  dreviny  v súlade  s  § 47 ods. 1 

zákona o ochrane prírody.  Výkopové  práce  v  blízkosti  drevín  žiadame vykonať citlivo – 

ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny 

je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať. 

8) Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích)                          

je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad 

Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude 

rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu 

podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto 

činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 

písm. h) zákona o ochrane prírody. 

 

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, Štátna správa ochrany ovzdušia, Kollárova 8, 917 

02 Trnava (odpoveď č. OU-TT-OSZP3-2020/026425-002 zo dňa 01.07.2020) 

1) V zmysle § 26 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o ovzduší“) okresný úrad – orgán ochrany ovzdušia vydáva stanoviská len k územným 

plánom obcí a územným plánom zón (§ 26 ods. 3 písm. r); to znamená, že orgán ochrany 

ovzdušia nemá kompetenciu vydávať stanoviská (vyjadrovať sa) k predkladaným 

projektovým dokumentáciám. 

2) V zmysle § 26 ods. 1 okresný úrad – orgán ochrany ovzdušia vydáva súhlasy pre veľké zdroje 

a stredné zdroje podľa § 17 ods. 1 a § 18 ods. 1 zákona o ovzduší. 

3) Ak predmetnou stavbou vznikne malý zdroj znečisťovania ovzdušia, jeho povoľovanie je 

v kompetencii príslušnej obce v zmysle § 27 zákona o ovzduší. V zmysle § 17 ods. 1 písm. a) 

na umiestnenie MZZO nie je potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia. Súhlas sa vyžaduje až 
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na povolenie stavby MZZO a na jeho uvedenie do užívania (do prevádzky). Žiadosť o vydanie 

súhlasu musí obsahovať ustanovené náležitosti v zmysle § 17 ods. 2 zákona o ovzduší. 

4) V prípade vzniku stredného alebo veľkého zdroja znečistenia ovzdušia, jeho povoľovanie je 

v kompetencii Okresného úradu Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 

ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušného orgánu štátnej 

správy ochrany ovzdušia. Na umiestnenie, povolenie a užívanie stavby stredného alebo 

veľkého zdroja je potrebný súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší. Žiadosť 

o vydanie súhlasu musí obsahovať ustanovené náležitosti v zmysle § 17 ods. 2 zákona 

o ovzduší. 

5) Ako prílohu k žiadosti  o vydanie súhlasu je potrebné priložiť predmetnú projektovú 

dokumentáciu na overenie súladu údajov uvedených v žiadosti o vydanie súhlasu s údajmi 

uvedenými v projektovej dokumentácii. 

6) V prípade, že sa uvažuje s prevádzkou stacionárnych chladiacich zariadení, stacionárnych 

klimatizačných zariadení, stacionárnych tepelných čerpadiel, protipožiarnych zariadení, 

chladiacich jednotiek chladiarenských nákladných vozidiel a prípojných vozidiel 

a elektrických rozvádzačov obsahujúcich fluórované skleníkové plyny v množstve 5 ton 

ekvivalentu CO2 alebo viac za rok, upozorňujeme prevádzkovateľa na plnenie povinností 

ustanovených v zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a vo vyhláške MŽP SR č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva 

zákon č. 286/2009 Z. z., v znení neskorších predpisov. 

 

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, Štátna správa manažmentu environmentálnych 

rizík, Kollárova 8, 917 02 Trnava (vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2020/027215-002 zo dňa 

08.07.2020) 

Uvedená činnosť nie je zaradená v Prílohe č. 8 zákona Zoznam navrhovaných činností 

podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie zákona, a preto nepodlieha 

posudzovaniu vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona. 

 

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava (vyjadrenie č. 

OU-TT-OSZP3-2020/027190-002 zo dňa 03.07.2020) 

Navrhovaná činnosť je situovaná v území, kde platí 1. Stupeň ochrany podľa zákona, v dostatočnej 

vzdialenosti od území patriacich do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 (cca 200 

m od najbližšieho územia – Chránené vtáčie územie Malé Karpaty). Navrhovaná činnosť 

z uvedeného dôvodu nebude mať žiadny významný negatívny vplyv na územia európskej sústavy 

chránených území NATURA 2000, a preto ani nie je potrebné vydávať odborné stanovisko 

v zmysle ustanovení § 28 zákona. 

 

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, Štátna správa odpadového hospodárstva, 

Kollárova 8, 917 02 Trnava (vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2020/026631-002 zo dňa 

30.06.2020) 

1) Pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona o odpadoch. 

2) Ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov, ktoré 

vznikli počas výstavby. 

 

Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (vyjadrenie zo dňa 

03.07.2020) 

Z hľadiska rozvoja s predkladanou stavbou, pri splnení nasledovných podmienok súhlasíme. 
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1) Pred zahájením výkopových prác požadujeme cestou objednávky vytýčiť jestvujúce siete VN 

a NN v správe Západoslovenskej distribučnej. Objednávku adresujte na p. Zemka tel.: 

033/5563216, email: dusan.zemko@zsdis.sk. 

2) V prípade, že pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej 

siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom 

postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a je nutné podať žiadosť o 

preložku. 

3) Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných 

podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej 

stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie 

(oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť alebo zdržujúcich sa na stavbe 

o pravidlách bezpečnosti v blízkosti VVN, VN a NN vedení. 

4) V prípade kolízie existujúcich káblov pod novým chodníkom požadujeme káble uložiť do 

žľabov pre káble. 

5) V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti, prosím, uveďte značku CD46875/2020 

a kontaktujte Marek Surový, T +421-(0)335563241, marek.surovy@zsdis.sk. 

 

Rozhodnutie o pripomienkach účastníkov konania: neboli uplatnené. 

 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Dňa 27.07.2020 bola na tunajší úrad doručená žiadosť od stavebníka: Obec Smolenice, SNP 

52, 919 04 Smolenice, IČO: 00 312 983, o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: 

,,Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice“, ktorá bude realizovaná na pozemkoch 

register „C“ KN parc. č. 1341/1, 1344/3, 1344/4, 773, 774, 782/1, 776 v k. ú. Smolenice a 

pozemkoch register „E“ KN parc. č. 37/1, 510/1 v k. ú. Smolenice a o vydanie povolenia na 

osobitné užívanie vôd – povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd. 

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-OSZP3-2020/030082-

002 zo dňa 27.07.2020 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Nakoľko 

boli tunajšiemu úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočné podklady 

pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil tunajší úrad v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona 

od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. 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-

2020/030082-002 zo dňa 27.07.2020, inak sa na neskoršie podané námietky neprihliadne resp., že 

so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. V stanovenej lehote neboli zo strany 

účastníkov konania uplatnené žiadne námietky. Oznámenie o začatí vodoprávneho konania bolo 

zverejnené na úradnej tabuli tunajšieho úradu od 28.07.2020 do 13.08.2020, na internetovej 

stránke ministerstva vnútra bolo zverejnené od 28.07.2020 do 13.08.2020, na internetovom portáli 

www.cuet.slovensko.sk bolo zverejnené od 28.07.2020 do 13.08.2020 a na úradnej tabuli obce 

Smolenice bolo zverejnené od 29.07.2020 do 14.08.2020.  

 

Ku konaniu boli doložené nasledovné podklady: 

mailto:dusan.zemko@zsdis.sk
mailto:marek.surovy@zsdis.sk
http://www.cuet.slovensko.sk/
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1) Projektová dokumentácia „Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice“, ktorú 

vypracoval Ing. Tomáš Gibala, PhD. v októbri 2018, zodpovedný projektant: Ing. Peter 

Brtko v piatich vyhotoveniach 

2) Hydrogeologický posudok „Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice – 

hydrogeologický posudok k odvedeniu dažďových vôd do vsaku“, ktorý vypracoval Mgr. 

Peter Dobrovoda v decembri 2018 

3) Vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a organizácii 

4) Záväzné stanovisko od Obce Horná Krupá č. 139-1/2020 zo dňa 21.07.2020 

5) Výpisy z listov vlastníctva č. 2144, č. 2000, č. 2229, 1736 vyhotovené dňa 27.07.2020  

6) Kópia katastrálnej mapy prislúchajúca k predmetným pozemkom vyhotovená dňa 

27.07.2020 

 

Účastníci konania a dotknuté orgány si počas stanovenej lehoty neuplatnili námietky voči 

vydaniu povolenia na uskutočnenie uvedenej vodnej stavby a povolenia na osobitné užívanie vôd. 

Pripomienky dotknutých orgánov a organizácií boli skoordinované a zahrnuté do podmienok 

rozhodnutia. 

 

Na základe predložených dokladov a výsledku vodoprávneho konania príslušný orgán 

štátnej vodnej správy zistil, že nie sú ohrozené vodohospodárske záujmy ani práva iných 

a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

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

neskorších predpisov od správnych poplatkov oslobodený. 

  

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

stavebného zákona. Musí byť vyvesené 15 dní na internetovej stránke ministerstva vnútra, 

internetovom portáli www.cuet.slovensko.sk, úradnej tabuli obce Smolenice a úradnej tabuli 

OÚ TT – ŠVS. 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 je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho 

poriadku 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 je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

  

 

 

 

Príloha pre stavebníka - overená projektová dokumentácia. 
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        Ing. Rudolf Kormúth 

                 vedúci odboru 

 

 

 

 

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

  vyvesené dňa                                           zvesené dňa 

 

 

 

 

 

Doručí sa: 

1. Obec Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice 

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

3. Verejnou vyhláškou – ostatným účastníkom konania  

4. Správa a údržba ciest TTSK 

5. Projektant: DHI Slovakia, s. r. o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava 

 

 

Na vedomie: 

 

6. Obec Horná Krupá, 919 65 Horná Krupá č. 186 

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

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

9. OÚ TT-ŠVS – ku spisu 

 


