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Vec
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby
"Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice".

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“
1) SO 01 Náhrada spevnenej plochy zatrávňovacími dlaždicami
2) SO 02 Podzemný retenčný priestor na zadržiavanie zrážkovej vody
3) SO 03 Podzemný retenčný priestor so sadbovými a terénnymi úpravami
4) SO 04 Podzemný retenčný priestor kombinovaný s dažďovou záhradou
5) SO 05 Sadbové a terénne úpravy dažďovej záhrady
6) SO 06 Náhrada spevnenej plochy zatrávnením
7) SO 07 Náhrada spevnenej plochy zatrávňovacími dlaždicami
8) SO 08 Dažďová záhrada,

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.

Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, štátna vodná správa, Kollárova 8, 917 02 Trnava ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle
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 ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,stavebný zákon“), podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona v
súlade s ustanovením § 73 vodného zákona oznamuje začatie vodoprávneho konania verenou vyhláškou dotknutým
orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania.

Nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre
posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa sa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania spojeného
s ústnym pojednávaním.
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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).

Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na tunajšom úrade a svoje námietky a pripomienky
uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona, inak sa
na neskoršie podané námietky neprihliadne.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány, inak podľa ustanovenia § 61 ods. 6 stavebného
zákona sa má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Ak niektorý z orgánov štátnej
správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži tunajší úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Na
pripomienky alebo námietky, ktoré mohli byť uplatnené v územnom konaní, sa neprihliada.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom oddelení OÚ TT - ŠVS, Kollárova 8, č. dverí 233 v
stránkové dni:
pondelok, utorok, štvrtok: 08.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
streda: 08.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
piatok: 07.00 - 12.00

Oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona. Oznámenie musí byť
vyvesené po dobu 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
tohto oznámenia.

Po uplynutí doby určenej na vyvesenie bude verejná vyhláška vrátená na OÚ TT – ŠVS s vyznačeným dátumom
vyvesenia a zvesenia.

.............................................
vyvesené dňa

............................................
zvesené dňa

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Obec Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava 1
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
DHI SLOVAKIA, s.r.o., Hattalova 12, 831 01 Námestovo 1
Obec Horná Krupá, Horná Krupá 186, 919 65 Horná Krupá
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová, 917 01 Trnava 1
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto
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