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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:  

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava,                 

IČO: 35 850 370 

 v zastúpení spoločnosťou: A2_PROJEKT, s. r. o., Tešedíkova 46, 841 06 Bratislava,        

IČO: 47 940 549 

 

podľa § 26 ods. 1 a § 52 vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona 

povolenie na uskutočnenie vodnej stavby: 

„Dlhá, Borová – Optimalizácia tlakových pomerov na sieti“. 

 

Vyššie uvedená vodná stavba bude zrealizovaná na pozemkoch register „C“ parc.     

č. 458/4, 458/3, 458/5, 458/11 v k. ú. Dlhá a register „E“ parc. č. 1423, 1322, 1320/1, 

1320/2, 1314, 1313, 1312, 1306, 1304, 1299, 1298/2, 1298/1, 1290, 1287, 1281, 1277/3, 

1273/2, 1270/2, 1260/2, 1260/1, 1256/2, 1249/2, 1249/1, 1246/2, 1241/2, 1238/2, 1235/2, 

1232/2, 1229/2, 1229/1, 1226/2, 1223/2, 1223/1, 1219/2, 1217/2, 1214/2, 1213/2, 1213/1, 

1414/2, 1210, 1209, 1416, 1415, 1191, 1192, 458, 453, 459 v k. ú. Dlhá. 

 

Na predmetnú stavbu vydala obec Dlhá, Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 

Trnava rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. Výst.DLH-23/2018/Bk-42 zo dňa 17.10.2018, 

právoplatnosť dňa 22.11.2018. 

Na predmetnú stavbu vydala obec Dlhá, Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 

Trnava záväzné stanovisko č. Výst.DLH-36/2018/Bk-47 zo dňa 13.11.2018. 
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Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava vydal rozhodnutie           

č. KPUTT-2018/10832-4/48420/Grz zo dňa 18.06.2018. 

 

Údaje o stavbe: 

 Názov vodnej stavby: Dlhá, Borová – Optimalizácia tlakových pomerov na sieti. 

 Stavebník: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, 

IČO: 35 850 370 

 Projektant: Ing. Oto Kyselička, A2_PROJEKT, s. r. o., Tešedíkova 46, 841 06 

Bratislava, ev. č. 5309*A2. 

 Umiestnenie stavby: pozemky register „C“ parc. č. 458/4, 458/3, 458/5, 458/11 v k. ú. 

Dlhá a register „E“ parc. č. 1423, 1322, 1320/1, 1320/2, 1314, 1313, 1312, 1306, 

1304, 1299, 1298/2, 1298/1, 1290, 1287, 1281, 1277/3, 1273/2, 1270/2, 1260/2, 

1260/1, 1256/2, 1249/2, 1249/1, 1246/2, 1241/2, 1238/2, 1235/2, 1232/2, 1229/2, 

1229/1, 1226/2, 1223/2, 1223/1, 1219/2, 1217/2, 1214/2, 1213/2, 1213/1, 1414/2, 

1210, 1209, 1416, 1415, 1191, 1192, 458, 453, 459 v k. ú. Dlhá. 

 

Popis stavby:  
Projektová dokumentácia rieši výstavbu nového prepojovacieho liatinového 

vodovodného potrubia TVL BLUTOP DN/OD 160, PN 16 vrátane zámkového spoju Vi – 

dĺžky 1696,20 m. Trasa nového potrubia začína napojením na prívodné potrubie DN150 smer 

„Doľany – Dlhá“ pomocou tvarovky E-megaflexu, pokračuje cez novonavrhnutú redukčnú 

šachtu a bude ukončená uzáverovým prepojom na prívodnom potrubí DN150 smer „Dlhá – 

Borová“. Výstavba vodovodného prepoja bude prebiehať po úsekoch tak, aby bola 

zabezpečená nepretržitá dodávka pitnej vody do oboch obcí. Trasa vodovodného potrubia 

bude križovať vodný tok – Podhájsky potok. 

 

Podmienky povolenia:  

1. Povolenie sa vzťahuje na vodnú stavbu: „Dlhá, Borová – Optimalizácia tlakových 

pomerov na sieti“ (celkom 1696,20 m) v nasledovnom členení: 

 Vodovodné potrubie – hrdlové potrubie BLUTOP DN/OD160 mm BioZinalium, 

PN16 so zámkovými spojmi BLUTOP Vi o dĺžke 1674,70 m 

 Vodovodné potrubie nadchodu nad tokom – tepelne izolované potrubie z tvárnej 

liatiny TVL WKG PN 16 DN150 o dĺžke 15,00 m 

 Vypúšťacie potrubia PE-HD d50x3,0 mm SDR17, PN10 o dĺžke 15,30 m 

 Armatúry a tvarovky z tvárnej liatiny a BLUTOP tvarovky, PN16 o dĺžke 6,50 m 

 Kalníky resp. vzdušníky 6 ks slúžiace pre odkalenie a vypúšťanie potrubia resp. 

odvzdušňovania potrubia 

 Redukčná šachta na optimalizáciu tlakových pomerov v sieti – prefabrikovaná 

nádrž 3800x2450x2090 mm bude uložená v mieste napojenia na existujúci 

vodovod pred obcou Dlhá; ochrana šachty bude zabezpečená osadením 

orientačných stĺpikov (4 ks); v šachte budú osadené uzatváracie armatúry, 

montážne vložky, filtre, redukčné ventily, poistný ventil a vodomerové zostavy 

príslušných dimenzii; k objektu redukčnej šachty je navrhnutá asfaltová prístupová 

plocha (6750 x 4500 mm) 

 Na vodovodnom potrubí bude uložený vyhľadávací vodič CY 1x4 mm
2
 a vodič 

katódovej ochrany CYKY 5Cx6 mm
2
 

 Prívod elektrickej energie na stavenisko bude potrebný iba počas výstavby cez 

elektrickú prípojku s meraním 



rozhodnutie č. OU-TT-OSZP3-2018/030483/ŠVS/BB, strana č. 3 

 
 

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. 

3. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie „Dlhá, Borová – Optimalizácia 

tlakových pomerov na sieti“, ktorú vypracoval Ing. Oto Kyselička v marci 2013. Prípadné 

zmeny nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu. 

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

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

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

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

na uskutočňovanie stavieb. 

6. Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí a počas prác 

dodržiavať ich ochranné pásma podľa príslušných ustanovení platných právnych 

predpisov a noriem. Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 – Priestorová 

úprava vedenia technického vybavenia. 

7. 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.  

8. Počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 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. 

9. 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. 

10. Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území. 

11. Oznámiť tunajšiemu úradu začatie stavby. Stavebník umožní orgánom štátneho 

stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov prístup na stavbu a vytvorí podmienky pre 

výkon dohľadu. 

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

rámci staveniska a na priľahlých pozemkoch. 

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

stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. 

14. 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). 

15. 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 

stavby, protokol o vykonaných skúškach, preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia, 

certifikáty preukázania zhody a atesty použitých stavebných materiálov, porealizačné 

zameranie stavby, projekt skutočného vyhotovenia vodnej stavby, prevádzkový poriadok 

vodnej stavby. 

16. Dodržať podmienky dotknutých orgánov a organizácií: 

 

 Obec Dlhá, Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 Trnava (záväzné 

stanovisko č. Výst.DLH-36/2018/Bk-47 zo dňa 13.11.2018) 

Obec Dlhá ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
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predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) podľa ustanovení § 120 ods. 2 a 140b 

stavebného zákona súhlasí s vydaním rozhodnutia o povolení stavby „Dlhá, Borová – 

optimalizácia tlakových pomerov na sieti“ na pozemku register „C“ parc. č. 458/1, 

458/2, 458/3, 458/5, 1200/2, 1290/1, 1423, 4158/4 v katastrálnom území Dlhá v obci 

Dlhá, o umiestnení ktorej rozhodol tunajší stavebný úrad rozhodnutím o umiestnení 

stavby vydaným dňa 17.10.2018 pod č. Výst.DLH-23/2018/Bk-42, a overuje 

dodržanie podmienok určených týmto rozhodnutím. 

 

 Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 

ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 

Trnava (vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2018/031139/ŠSOPaK/Bo zo dňa 

20.09.2018) 

 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 prvý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny, v zmysle § 12 zákona 

o ochrane prírody. Stavbou bude dotknutý vodný tok Podhájsky potok (križovanie 

formou premostenia), ktorý zároveň predstavuje biokoridor miestneho významu 

a významný krajinný prvok. V zmysle § 2 ods. 2 písm. e) zákona o ochrane 

prírody je funkciou biokoridorov spájanie biocentier a umožnenie migrácie a 

výmeny genetických informácií živých organizmov a ich spoločenstiev. 

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

zákona o ochrane prírody potrebný súhlas Obce Dlhá 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. 

 Rešpektovať existujúci vodný tok a zeleň v riešenom území – aleje, remízy, 

brehové porasty, ktoré zároveň predstavujú 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. 

 V prípade, že investičnou akciou príde ku zmene stavu mokrade – vodného toku 

Podhájsky potok, bude sa vyžadovať na činnosť súhlas Okresného úradu Trnava, 

odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných 

zložiek životného prostredia kraja, v súlade s § 6 ods. 4 zákona o ochrane prírody. 

V rozhodnutí môže tento orgán ochrany prírody určiť podrobnejšie podmienky 

vykonávania činnosti zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny a obmedziť ich 

časovú platnosť v zmysle § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody. 

 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. 

 Upozorňujeme, že v zmysle § 7b ods. 3 zákona o ochrane prírody je vlastník, 

správca alebo užívateľ pozemku povinný odstraňovať invázne druhy rastlín zo 

svojho pozemku spôsobom, ktorý ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným 

právnym predpisom (vyhláška č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov), a 

starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu. 
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 Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu 

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

 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. 

 

 Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, Správa povodia dolného 

Váhu, Dolná č. 16, 927 00 Šaľa (vyjadrenie č. CS SVP OZ PN 7704/2018/2 zo dňa 

12.10.2018) 

 Z pohľadu správcu vodného toku Podhájsky potok s nadzemným križovaním toku 

súhlasíme. 

 S navrhovanou úpravou koryta pod križovaním vodovodu s vodným tokom 

nesúhlasíme, koryto toku je v mieste križovania dimenzované na Q20, pričom 

profil má tvar lichobežníka so šírkou v dne 1000 mm a so sklonom svahov 1:1,5, 

dno a svahy na šikmú výšku 1000 mm sú opevnené betónovou dlažbou 500 x 500 

mm, projektovaná kóta dna v mieste križovania je 184,50 m n. m.. 

 Rez križovania požadujeme upraviť na parametre projektovaného koryta toku 

a prepracovaný rez križovania vodovodu a vodného toku Podhájsky potok 

v súlade s STN 75 2102 a STN 73 6822 spolu so zohľadnením vyššie uvedeného 

požadujeme predložiť na odsúhlasenie na Správu povodia dolného Váhu Šaľa. 

 Ochranné pásmo vodohospodársky významného vodného toku Podhájsky potok je 

stanovené v šírke min. 4 m a šírka pobrežného pozemku je do 10 m od brehovej 

čiary toku, akékoľvek narušenie terénu a zásahy do koryta toku ako aj pobrežných 

pozemkov požadujeme uviesť do pôvodného stavu. 

 Trvalý zásah do pozemkov je nutné zmluvne doriešiť s vlastníkmi pozemkov. 

 Ukladanie stavebného a iného materiálu na pobrežných pozemkoch je zakázané. 

 K zahájeniu a ukončeniu prác požadujeme kontaktovať nášho pracovníka 

(úseková technička Ing. Baďurová, 0903 460 617) a jeho pokyny rešpektovať. 

 V zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, je na práce 

vykonávané na vodnom toku a v inundačnom území vodného toku potrebné 

vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác, vypracovaný povodňový plán 

je nutné predložiť na odsúhlasenie na SVP, š. p., OZ Piešťany a následne na 

schválenie na príslušný orgán štátnej vodnej správy, počas povodňovej aktivity je 

nutné sa týmto plánom riešiť. 

 Upozorňujeme, že v zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách ods. 3, 

vlastník stavby umiestnenej na vodnom toku je povinný na vlastné náklady dbať 

o jej riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok vôd. 

 Realizácia stavebnej akcie v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, ! 27 ods. 

1 podlieha vydaniu súhlasu štátnej vodnej správy, OÚ OSŽP v Trnave. 

 Podľa ust. § 49 ods. 5 vodného zákona, správca toku nezodpovedá za škody 

spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i škody vzniknuté pri 

mimoriadnych udalostiach. 
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 K vypracovaniu povodňového plánu Vám oznamujeme, že lokalita stavby patrí do 

povodňového úseku č. XXVI správcu vodného toku. Na povodňovom úseku č. 

XXVI sú schválené výšky hladín pre vyhlasovanie jednotlivých stupňov 

povodňovej aktivity z lokality VN Doľany a to: 

I. stupeň PA – 197,30 m n. m. 

II. stupeň PA – 197.40 m n. m. 

III. stupeň PA – 197,60 m n. m. 

 Na povodňovom úseku č. XXVI správcu vodného toku ochranu pred povodňami 

zabezpečujú: 

Ing. Hana Baďurová, úsek. povodňový technik, SVP, š. p., OZ Piešťany, Správa 

povodia dolného Váhu Šaľa, 031/770 2200-02, 0903 460 617 

P. Ondrej Tvarožek, zást. úsek. povodň. technik, SVP, š. p., OZ Piešťany, Správa 

povodia dolného Váhu Šaľa, 031/770 2200-02, 0903 519 038 

Dispečing SVP, š. p., OZ PN – nepretržitá prevádzka, t. č. 033/772 4590. 

 Príslušným povodňovým orgánom na povodňovom úseku č. XXVI správcu 

vodného toku Podhájsky potok je OÚ.OSŽP v Trnave, t. č. 033/5564 343. 

Výkonným orgánom pre záchranné práce je Hasičský a záchranný zbor v Trnave, 

t. č. 033/ 5511 336. 

 

 Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, Správa povodia dolného 

Váhu, Dolná č. 16, 927 00 Šaľa (vyjadrenie č. CS SVP OZ PN 7704/2018/3 zo dňa 

17.10.2018) 

 Nakoľko požiadavky z listu vydaného dňa 12.10.2018 pod číslom CS SVP OZ PN 

7704/2018/2 boli splnené, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ 

Piešťany, Správa povodia dolného Váhu Šaľa ako správca toku Podhájsky potok 

s predloženým križovaním vodovodu a vodného toku súhlasí. 

 

 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 

(vyjadrenie č. 40812a/4020/2018/Eš zo dňa 18.10.2018) 

 Z koncepčného, bilančného, technického, resp. prevádzkového hľadiska nemáme 

k navrhovanému riešeniu v zmysle predloženej DSP pripomienky. 

 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 

P.O.BOX 1, 917 09 Trnava (stanovisko č. RÚVZ/2018/02758/Ha-HŽP zo dňa 

27.04.2018) 

Žiadosti: A2_PROJEKT, s.r.o., Tešedíkova 46, Bratislava, IČO: 47 940 549 pre 

navrhovateľa: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, Bratislava, 

IČO: 35 850 370 zo dňa 12.04.2018 sa vyhovuje a s návrhom na územné konanie 

stavby: „Dlhá, Borová – optimalizácia tlakových pomerov na sieti“ sa súhlasí. 

Zároveň sa požaduje: Predložiť výsledok kvality vody pri kolaudácii stavby podľa 

Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej 

vody, kontrole kvality vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri 

zásobovaní pitnou vodou v znení neskorších predpisov. 

 

 Poľnohospodárske družstvo Košolná – Dlhá, 919 01 Košolná (stanovisko zo dňa 

10.04.2018) 

Týmto vyjadrujeme súhlas s osadením redukčnej šachty a prístupovej plochy na 

parcele 1322 registra „E“ LV č. 555, majiteľ 1. Poľnohospodárske družstvo Košolná 
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(podiel ½) a 2. Ing. Juraj Schwarz (podiel ½) pre účely územného a stavebného 

konania. PD Košolná – Dlhá pripomienkuje: 

 Aby 2 mesiace pred začatím výstavby bola vykonaná prehliadka dotknutých 

pozemkov so zástupcami PD Košolná – Dlhá a BVS, a. s. Bratislava. 

 Požadujeme, aby sa stavebné práce vykonávali po zbere úrody, pokiaľ nie je 

pozemok osiaty na celom úseku výstavby redukčnej šachty a vedenia vodovodu. 

V prípade poškodenia porastov budeme požadovať finančnú náhradu. 

 

 Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava (vyjadrenie                 

č. 04130/2018/SÚCTt-2 2887 zo dňa 27.04.2018) 

S navrhovaným riešením podľa predloženej žiadosti a dokumentácie súhlasíme s 

týmito podmienkami: 

 Príjazd z cesty III/1295 k šachte musí byť plynulý a musí byť navrhnutý tak, aby 

zrážková voda nestekala na cestu a nebolo narušené odvodnenie cesty III/1295. 

Spoj asfaltového okraja vozovky a príjazdu musí byť zaliaty asfaltovou emulziou. 

Pod príjazdom v mieste priekopy musí byť zriadený priepust min. Ø 300 mm. Pri 

hĺbení šácht a rýh pri cestách  III/1295 a III/1293 musí byť dodržaná podmienky 

ich vzdialenosti od asfaltového okraja vozovky min. 1,5 m. 

 Stavebné objekty umiestnení mimo zastavané územie obce, musia byť umiestnené 

mimo ochranné pásmo ciest III/1295 a III/1293, ktoré je 20 m od osi vozovky 

cesty. Pre objekty, ktoré môžu byť umiestnené v ochrannom pásme cesty 

(prípojky inžinierskych sietí, oplotenie, prístupové komunikácie,...), musíte mať 

od správneho orgánu ciest povolenú výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom 

pásme cesty. 

 Začatie prác v dotyku s cestami III/1295 a III/1293 žiadame oznámiť nášmu 

majstrovi strediska Buková, t. č. 033/5589145. Premávka na cestách III/1295 

a III/1293 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. 

 

 Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor, Vajanského 22, 917 02 Trnava, 

P.O.Box 3 (stanovisko č. OU-TT-PLO-2018/014861 zo dňa 19.04.2018) 

Podľa predloženej projektovej dokumentácie realizácia zámeru predpokladá dočasný 

záber poľnohospodárskej pôdy. Z tohto dôvodu je potrebné požiadať tunajší úrad 

o vydanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel 

do jedného roka v zmysle § 18 zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní 

poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona NR SR č. 245/2003 Z. z. o integrovanej 

prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

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

dňa 18.04.2017) 

S predloženým projektom za účelom územného a stavebného povolenia súhlasíme za 

podmienok nižšie uvedených. 

 Požadujeme rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné 

pásma v zmysle ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. 

a nadväzných legislatívnych predpisov. 
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 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. 

 V prípade, že pri umiestňovaní vašej stavby dôjde do 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.. 

 Zároveň upozorňujeme na povinnosť majiteľa nehnuteľnosti na zabezpečenie 

prístupu pracovníkov energetiky k elektroenergetickým zariadeniam 

nachádzajúcim sa alebo prechádzajúcimi cez pozemok za účelom opravy a revízií 

týchto zariadení. 

 Pred začatím zemných prác na zariadeniach budovaných v tejto stavbe, je 

potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie 

káblov patriacich ZSD, a. s., RSS Západ. 

 Zemné práce – pri križovaní a súbehu zariadení ZSD, a. s., - požadujeme 

vykonávať so zvýšenou opatrnosťou – ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať 

bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN. 

 Pri prácach na zariadeniach patriacich ZSD, a. s. požiadať pracovníkov RSS 

Západ Trnava o technický dozor. 

 Požadujeme prevzatie križovatiek a súbehov uloženia existujúcich káblových 

vedení správcom distribučných rozvodov ZSD, a. s. – RSS Západ. 

 Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá 

projektant. 

 Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na dobu 2 rokov. 

 V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti, prosím, uveďte značku 

CD25629/2018 a kontaktujte Ing. Martin Hajdučko, T +421-(0)335563248,           

F +421-(0)335545081, martin.hajducko@zsdis.sk. 

 

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

č. TD/NS/0338/2018/Mo zo dňa 18.04.2018) 

SPP-D ako prevádzkovateľ distribučnej siete podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. 

z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zákon o energetike“): súhlasí s vydaním územného rozhodnutia 

a stavebného povolenia na predmetnú stavbu (bez jej plynofikácie) za dodržania 

nasledovných podmienok: 

 Po posúdení predloženej PD predmetnej stavby konštatujeme, že jej umiestnenie 

nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D. 

 Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona 

o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych 

predpisov. 

 Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 

a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem. 

 Ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník 

povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie 
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kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu 

plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do 

stavebného denníka. 

 Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia 

zabezpečené proti poškodeniu. 

 Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený 

a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje 

vydané povolenie SPP-D. 

 Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí 

byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727. 

 Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 

zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je 

oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme 

plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo 

výške 300 eur až 150 000 eur, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť 

aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, 

prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne 

prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 trestný 

zákon. 

 K technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme. 

 

 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817  62 Bratislava (vyjadrenie č. 6611809124 

zo dňa 09.04.2018) 

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti 

Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 

 Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 

Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. 

o ochrane proti rušeniu. 

 Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti (09.10.2018), v prípade 

zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak 

uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si 

stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 

 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, 

pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo 

DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí 

(najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať 

spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany 

alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného 

správou sietí: Igor Gottwald, igor.gottwald@telekom.sk, +421903223691; 

Ľubomír Olla, lubomir.olla@telekom.sk. 

 V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa 

do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za 

splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. 

 Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 

Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných 

vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné 

zrealizovať prekládku SEK. 

mailto:igor.gottwald@telekom.sk
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 Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí 

figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 

o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas 

výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách 

prekládok podzemných telekomunikačných vedená a zariadení. 

 V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 

nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. 

a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť 

nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

 Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením 

povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 

v platnom znení. 

 V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 

dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný 

zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. 

 Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie 

polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 

povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu 

nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, 

rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na 

povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 

 Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, 

s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky 

zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: http://www.telekom.sk/vyjadrenia. 

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 

 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené 

body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré 

tvoria prílohu tohto vyjadrenia. 

 Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. 

Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, 

prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s. 

 Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade, ak plánuje napojiť nehnuteľnosť 

na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 

rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

 Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát 

v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

 Dôležité upozornenie: Od 01.01.2017: V § 67e ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. 

o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené 

budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, 

na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavenú 

vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej. 

Všeobecné podmienky ochrany SEK: 

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii 

so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo 

zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so 

zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť: 

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok 

určených zamestnancom Slovak Telekom, a. s. 

http://www.telekom.sk/vyjadrenia
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- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia. 

- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia. 

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace 

s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný 

partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777 474. 

Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, 

potrubia) s rôznou funkčnosťou. 

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené 

zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné 

opatrenia tým, že zabezpečí: 

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení 

priamo na povrchu terénu. 

- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné 

práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež 

s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené. 

- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú 

polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od 

vyznačenej polohy na povrchu terénu. 

- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení 

a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne 

nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje). 

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek 

ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu 

od vyznačenej polohy zariadenia. 

- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním). 

- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne 

číslo 12129 

- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že 

spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 

nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané 

bez vedomia ST) 

Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť 

krytie tel. káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného 

zamestnanca ST. 

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejná sieť 

ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk). 

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu 

vedení v plnom rozsahu. 

 

 

Rozhodnutie o pripomienkach účastníkov konania: neboli uplatnené 

 

 

 

 

mailto:hradil@suptel.sk
http://www.telekom.sk/
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O d ô v o d n e n i e 
 

Dňa 11.09.2018 bola na tunajší úrad doručená žiadosť od stavebníka: Bratislavská 

vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35 850 370 v zastúpení 

spoločnosťou: A2_PROJEKT, s. r. o., Tešedíkova 46, 841 06 Bratislava, IČO: 47 940 549 

o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: ,,Dlhá, Borová – Optimalizácia 

tlakových pomerov na sieti“. Predmetná vodná stavba bude realizovaná na pozemkoch 

register „C“ parc. č. 458/4, 458/3, 458/5, 458/11 v k. ú. Dlhá a register „E“ parc. č. 1423, 

1322, 1320/1, 1320/2, 1314, 1313, 1312, 1306, 1304, 1299, 1298/2, 1298/1, 1290, 1287, 

1281, 1277/3, 1273/2, 1270/2, 1260/2, 1260/1, 1256/2, 1249/2, 1249/1, 1246/2, 1241/2, 

1238/2, 1235/2, 1232/2, 1229/2, 1229/1, 1226/2, 1223/2, 1223/1, 1219/2, 1217/2, 1214/2, 

1213/2, 1213/1, 1414/2, 1210, 1209, 1416, 1415, 1191, 1192, 458, 453, 459 v k. ú. Dlhá. 

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-

2018/030483/ŠVS/BB zo dňa 13.09.2018 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-OSZP3-2018/030483/ŠVS/BB zo dňa 13.09.2018, 

inak sa na neskoršie podané námietky neprihliadne resp., že so stavbou z hľadiska nimi 

sledovaných záujmov súhlasia. Oznámenie o začatí vodoprávneho konania bolo zverejnené na 

úradnej tabuli tunajšieho úradu od 14.09.2018 do 28.09.2018, na úradnej tabuli obce Dlhá 

bolo zverejnené od 24.09.2018 do 09.10.2018 a na internetovej stránke ministerstva bolo 

zverejnené od 14.09.2018 do 28.09.2018. 

 

Ku konaniu boli doložené nasledovné podklady: 

 Projektová dokumentácia „Dlhá, Borová – Optimalizácia tlakových pomerov na sieti“, 

ktorú vypracoval Ing. Oto Kyselička v marci 2013 v troch vyhotoveniach 

 Rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. Výst.DLH-23/2018/Bk-42 zo dňa 17.10.2018, 

právoplatnosť dňa 22.11.2018 od obce Dlhá + situačný plán 

 Rozhodnutie č. KPUTT-2018/10832-4/48420/Grz zo dňa 18.06.2018 od Krajského 

pamiatkového úradu Trnava  

 Záväzné stanovisko č. Výst.DLH-36/2018/Bk-47 zo dňa 13.11.2018 od obec Dlhá 

 Splnomocnenie na zastupovanie od spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, 

a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35 850 370 pre spoločnosť 

A2_PROJEKT, s. r. o., Tešedíkova 46, 841 06 Bratislava, IČO: 47 940 549 

 Súhlas od Ing. Juraja Schwarza zo dňa 17.04.2018 

 Súhlas od Poľnohospodárskeho družstva Košolná – Dlhá zo dňa 10.04.2018 

 Čestné prehlásenie od Poľnohospodárskeho družstva Košolná – Dlhá zo dňa 

26.06.2018 

 Výpis z listu vlastníctva č. 1058 zo dňa 24.10.2018 

 Výpis z listu vlastníctva č. 666 zo dňa 24.10.2018 

 Výpis z listu vlastníctva č. 555 zo dňa 12.09.2018, 28.03.2018, 15.11.2018 

 Výpis z listu vlastníctva č. 1013 zo dňa 12.09.2018 a 28.03.2018 

 Výpis z listu vlastníctva č. 171 zo dňa 16.11.2018 
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 Výpis z listu vlastníctva č. 280 zo dňa 16.11.2018 

 Výpis z listu vlastníctva č. 1234 zo dňa 16.11.2018 

 Výpis z listu vlastníctva č. 758 zo dňa 16.11.2018 

 Výpis z listu vlastníctva č. 465 zo dňa 16.11.2018 

 Výpis z listu vlastníctva č. 415 zo dňa 16.11.2018 

 Výpis z listu vlastníctva č. 366 zo dňa 16.11.2018 

 Výpis z listu vlastníctva č. 122 zo dňa 16.11.2018 

 Výpis z listu vlastníctva č. 62 zo dňa 16.11.2018 

 Výpis z listu vlastníctva č. 1059 zo dňa 16.11.2018 

 Výpis z listu vlastníctva č. 478 zo dňa 16.11.2018 

 Výpis z listu vlastníctva č. 148 zo dňa 16.11.2018 

 Výpis z listu vlastníctva č. 578 zo dňa 16.11.2018 

 Výpis z listu vlastníctva č. 218 zo dňa 16.11.2018 

 Výpis z listu vlastníctva č. 475 zo dňa 16.11.2018 

 Výpis z listu vlastníctva č. 190 zo dňa 16.11.2018 

 Výpis z listu vlastníctva č. 638 zo dňa 16.11.2018 

 Výpis z listu vlastníctva č. 412 zo dňa 16.11.2018 

 Výpis z listu vlastníctva č. 165 zo dňa 16.11.2018 

 Výpis z listu vlastníctva č. 509 zo dňa 16.11.2018 

 Výpis z listu vlastníctva č. 588 zo dňa 16.11.2018 

 Výpis z listu vlastníctva č. 503 zo dňa 16.11.2018 

 Výpis z listu vlastníctva č. 843 zo dňa 16.11.2018 

 Výpis z listu vlastníctva č. 681 zo dňa 16.11.2018 

 Výpis z listu vlastníctva č. 1463 zo dňa 16.11.2018 

 Výpis z listu vlastníctva č. 895 zo dňa 16.11.2018 

 Výpis z listu vlastníctva č. 708 zo dňa 16.11.2018 

 Výpis z listu vlastníctva č. 160 zo dňa 16.11.2018 

 Výpis z listu vlastníctva č. 252 zo dňa 16.11.2018 

 Výpis z listu vlastníctva č. 360 zo dňa 16.11.2018 

 Výpis z listu vlastníctva č. 536 zo dňa 16.11.2018 

 Výpis z listu vlastníctva č. 216 zo dňa 16.11.2018 

 Výpis z listu vlastníctva č. 588 zo dňa 15.11.2018 

 Výpis z listu vlastníctva č. 656 zo dňa 15.11.2018 

 Výpis z listu vlastníctva č. 1086 zo dňa 24.10.2018 

 Kópia katastrálnej mapy zo dňa 19.09.2018 (2 x) 

 Platobný predpis č. M00-130918-0046 na zaplatenie správneho poplatku zo dňa 

13.09.2018 (dátum platnosti: 31.10.2018) 

 Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku zo dňa 18.09.2018 

 Vyjadrenia, stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov a organizácií 

  

Účastníci konania a dotknuté orgány si počas stanovenej lehoty neuplatnili námietky 

voči vydaniu povolenia na uskutočnenie uvedenej vodnej stavby. 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. 
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Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov, položka č. 60 g) prílohy Sadzobník správnych poplatkov a zákona č. 

465/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií SR 

v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike vo výške 400,0 eur bol 

uhradený bankovým prevodom dňa 18.09.2018. 
 

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

stavebného zákona. Musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce Dlhá, 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 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. 

  

 

 

 

 

 

 

        Ing. Rudolf Kormúth 

                 vedúci odboru 
 

 

 

 

 

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

  vyvesené dňa                                           zvesené dňa 
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Doručí sa: 

1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, v zastúpení 

spoločnosťou: A2_PROJEKT, s. r. o., Tešedíkova 46, 841 06 Bratislava 

2. Obec Dlhá, 919 01 Dlhá č. 1 

3. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 10 Trnava 

4. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 

5. Poľnohospodárske družstvo Košolná – Dlhá, 919 01 Košolná 

6. Ing. Juraj Schwarz, 900 88 Doľany č. 155 

7. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 3/834,         

921 80 Piešťany 

8. Slovenský vodohospodárky podnik, š. p., Správa povodia dolného Váhu, Dolná 16,    

927 01 Šaľa 

9. Projektant: Ing. Oto Kyselička, A2_PROJEKT, s. r. o., Tešedíkova 46, 841 06 

Bratislava 

10. Verejnou vyhláškou – ostatným účastníkom konania 

 

 

Na vedomie: 

11. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava 

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

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

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

15. Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 

16. OÚ TT-ŠVS – ku spisu 
 


