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Vec
O z n á m e n i e
o začatí vodoprávneho konania podľa § 73 ods. 5 vodného zákona verejnou vyhláškou a nariadenie
ústneho pojednávania a miestneho šetrenia

Dňa 17.06.2020 bola na tunajší úrad doručená od stavebníka Obec Trnovec nad Váhom, so sídlom Hlavná
587, 925 71 , IČO: 00 306 240 žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodnej stavby
a žiadosť o osobitné užívanie vôd o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných
vôd a o povolenie na zavlažovanie pozemkov vodnými stavbami na stavbu:

„Vodozádržné opatrenia v obci Trnovec nad Váhom“
v rozsahu:
SO 01 - Vodozádržné opatrenia, OBECNÝ ÚRAD
SO 02 - Vodozádržné opatrenia, ZÁKLADNÁ ŠKOLA
SO 03 - Vodozádržné opatrenia, OKRUŽNÁ ULICA

na pozemkoch par. č.: KN „C“645/2, 645/27, 645/31, 158/2, 158/5, 46/4
kat. úz.: Trnovec nad Váhom
charakter stavby: trvalá

SO 01 - Vodozádržné opatrenia, OBECNÝ ÚRAD:
Na riešenom území budú odstránené existujúce nepriepustné spevnené plochy z betónovej zámkovej
dlažby, ktoré budú nahradené za polovegetačné zatrávňovacie (betónové) tvárnice, resp. budú
zatrávnené.
Dažďové vody zo strechy obecného úradu budú odvádzané do podzemnej nádrže prostredníctvom
navrhovanej dažďovej kanalizácie strechy z rúr PVC príslušnej dimenzie za účelom využitia zrážkovej
vody na polievanie zelenej plochy. Rúra navrhovanej dažďovej kanalizácie bude umiestnená pod
existujúcimi spevnenými plochami. Dažďové vody budú odvádzané do plastovej podzemnej nádrže. Za
zbernou nádržou bude zriadený vsak. Navrhnutá vsakovacia studňa je betónová, s priemerom 1000 mm
a s liatinovým poklopom s priemerom 600mm. Dažďové vody zachytané v zbernej nádrži budú využívané
na polievanie zelene. V technologickej šachte bude umiestnené čerpadlo, ktoré bude využívané pri
zavlažovaní.
Existujúca skladba strešnej konštrukcie obecného úradu bude odstránená. Pôvodná skladba strešnej
konštrukcie bude nahradená skladbou extenzívnej vegetačnej strechy.
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SO 02 - Vodozádržné opatrenia, ZÁKLADNÁ ŠKOLA
V areáli základnej školy bude vybudovaný zberný systém na zadržanie zrážkovej vody zo strechy budovy
– podzemná nádrž/vsakovacia studňa za účelom využitia zrážkovej vody na polievanie zelene.
Pri oplotení areálu je navrhnutý vsakovací rigol (rozmery sú zrejmé z výkresovej časti), ktorý bude slúžiť
na zadržiavanie zrážkovej vody z okolitých plôch.
Pri oplotení za vsakovacím rigolom je navrhnutá zelená stena využívajúca zrážkovú vodu zo
vsakovacieho rigola. Zelenú stenu tvorí panelová konštrukcia typu KOHLHAUER PLANTA ALUFERA v
osových vzdialenostiach 4,0 m. Celková dĺžka steny je 40,00 m, jeho výška 2,5 m. Vegetačná stena
ponúka možnosť výsadby popínavých rastlín.

SO 03 - Vodozádržné opatrenia, OKRUŽNÁ ULICA
V predmetnej lokalite na Okružnej ulici zrážkové vody dlhodobo predstavujú problém. Pôvodné
odvodňovacie rigoly pozdĺž miestnej verejnej komunikácie sú zanesené, nefunkčné. V rámci projektovej
dokumentácie navrhujeme odvádzanie dažďových vôd z miestnej verejnej komunikácie cez uličné vpuste
do dvoch podzemných vsakov.

Dňom podania žiadosti bolo začaté vodoprávne konanie.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný správny orgán podľa § 5 zákona
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy (ďalej len „správny orgán“) podľa § 61 zákona č.
364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny
stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej
len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov
oznamuje

začatie stavebného konania a vodoprávneho konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym
účastníkom konania v zmysle § 61 ods. 1 stavebného zákona a § 73 ods. 4 vodného zákona a súčasne
nariaďuje na prejednanie predloženej žiadosti ústne konanie
na deň 07. 08. 2020 (t. j. piatok) o 9,00 h

so stretnutím účastníkov na Obecnom úrade Trnovec nad Váhom, so sídlom Hlavná 587, Trnovec nad
Váhom.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na tunajšom úrade alebo pri
ústnom konaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní,
inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu uplatniť svoje stanovisko dotknuté orgány štátnej
správy, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc
s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Miroslava Danišová
vedúca odboru
Doručí sa
účastníkom konania - verejnou vyhláškou:
1. Obec Trnovec nad Váhom, Hlavná 587, 925 71 Trnovec nad Váhom
2. Vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich:

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky musí byť podľa § 73 ods. 5 vodného zákona vyvesené po
dobu 30 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa a na úradnej tabuli Obecného úradu Trnovec nad Váhom, na
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internetovej stránke správneho orgánu www.minv.sk. a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli portálu
www.slovensko.sk v časti „Elektronická úradná tabuľa“.Za deň doručenia sa považuje 30. deň vyvesenia.

Vyvesené dňa................................................... Zvesené dňa............................................

..................................................................... .................................................................
odtlačok pečiatky, podpis odtlačok pečiatky, podpis

Po zvesení verejnej vyhlášky Obec trnovec nad Váhom toto potvrdené oznámenie v jednom vyhotovení
zašle späť špeciálnemu stavebnému úradu Okresnému úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné
prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa.

dotknutým orgánom št.správy a organizáciám – jednotlivo:

3. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa – OpaK, OH
4. Krajský pamiatkový úrad, Námestie J. Pavla II 8, 949 01 Nitra
5. OR Hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska 64, 949 01 Nitra
6. SPP-distribúcia a. s., Mlynské nivy 44b, 825 11Bratislava
7. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9. Michlovský spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
10. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, SPDV, Dolná 16, 927 01 Šaľa
11. DIGI Slovakia, s.r.o. Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
12. ZsVS, a.s. Nitra, OZ Galanta, P.Pázmaňa 4, 927 01 Šaľa

ostatní:

13. Ing. Štefan Koczó, Komársky rad 618/41, 930 25 Vrakúň - projektant
14. RNDr. Zoltán Varjú, Gen. Klapku 4085/91, 915 01 Komárno - hydrogeológ

Na vedomie:
1. Obec Trnovec nad Váhom, Hlavná 587, 625 71 Trnovec nad Váhom

Ing. Miroslava Danišová
vedúci

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k OU-SA-
OSZP-2020/004652-002
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Obec Trnovec nad Váhom, Trnovec nad Váhom 587, 925 71 Trnovec nad Váhom
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 1
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska, 949 11 Nitra 11
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 9/796, 921 01 Piešťany 1
Slovenský vodohospodársky podnik š. p. OZ Piešťany Správa povodia dolného Váhu, Dolná 16, 927 00
Šaľa
DIGI Slovakia, s.r.o., Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa 1
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., OZ Galanta, P.Pázmaňa 4, 927 01 Šaľa 1
Zoltán Varjú, Ul. gen. Klapku 4085/91, 945 01 Komárno 1
Štefan Koczó, Komársky rad 618/41, 930 25 Vrakúň
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2


