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Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou 

a upustenie od ústneho pojednávania 
 

 

 

 

Stavebník – Obec Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 406/6, 922 02 Krakovany,  

IČO: 00 312 681 - podal dňa 25. 09. 2019 na Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné 

prostredie žiadosť o vydanie stavebného povolenia na realizáciu stavebných objektov:  

 

 

„SO 03 Kanalizácia a SO 04 Vodovod“, 

 

 

ktoré budú realizované v rámci stavby „IBV STARÉ KONOPISKO – Krakovany“ na pozemkoch 

parc. KN reg. „C“ č. 231, 1019, 1045/8, 1045/28, 1045/88, 1045/99, 1045/102, 1045/103, 1045/104, 

1045/105, 1045/106, 1045/107, 1045/108, 1045/109, 1045/110, 1045/111, 1045/112, 1045/113, 1045/114, 

1045/115, 1045/116 v k. ú. Krakovany.  

 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

 

Stručný popis stavby: 

Vody z povrchového odtoku z verejných spevnených plôch budú odvádzané pomocou dvoch 

vetiev. Z oboch vetiev sa neskôr voda spojí do jednej vetvy a bude vypúšťaná do suchej priehlbne. 

Priehlbeň bude v prípade preplnenia zaústená do Očkovského odvodňovacieho kanála. Kanalizácia bude 

vedená pod telesom komunikácií, resp. v zelenom páse. Navrhovaná kanalizácia bude z potrubia PVC 

DN 300 o dĺžke cca 283,85 m a PVC DN 400 o dĺžke  cca 75,05 m pre Vetvu A. Navrhovaná kanalizácia 

pre vetvu B bude z potrubia PVC DN 300 o dĺžke 138,25 m a PVC DN 400 o dĺžke 39,45 m.  

Navrhovaná zástavba bude zásobovaná pitnou vodou vodovodnými vetvami, ktoré budú napojené 

na vodovodné potrubie PE DN 100 na Južnej ulici. Navrhovaný vodovod bude na Vetve A „Konopisko“ 

z potrubia HDPE 90x8,2 – PN 10 SDR 17 DN 80 o dĺžke 383,73 m. Vetva B „Konopisko“ bude 

vybudovaná z potrubia HDPE 90x8,2 – PN 10 SDR 11 DN 80 o dĺžke 137,87 m. Dĺžka celkového 

navrhovaného vodovodu bude 521,60 m.  

Splaškové vody budú odvedené navrhovanou kanalizačnou stokou PVC DN 300, ktorá bude 

napojená na verejnú kanalizáciu PVC DN 300 na Južnej ulici. Táto kanalizácia bude vedená 

do prečerpávacej stanice splaškovej vody, ktorá je osadená z dôvodu nemožnosti zabezpečiť dostatočný 

spád splaškovej kanalizácie. Navrhovaná kanalizácia bude na Vetve A „Konopisko“ vybudovaná z potrubia 

PVC DN 300 o dĺžke 377,80 m a na Vetve B „Konopisko“ z potrubia PVC DN 300 o dĺžke 136,33 m.  

Pri výpočte dimenzií verejných sietí sa uvažuje s vybudovaním 28 ks vodovodných 

a kanalizačných prípojok. Vodovodná prípojka HDPE 32x3,0 bude ukončená vodomernou šachtou cca 1 m 

od hranice pozemkov. Kanalizačná prípojka PVC DN 150 bude ukončená revíznou kanalizačnou šachtou 

vzdialenou cca 1 m od hranice pozemkov. 

 

http://www.minv.sk/
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Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy 

podľa ust. § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa ust. § 61 

písm. c) zákona NR SR 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 súlade § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 61 ods. 1 a 4 

stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania, 

dotknutým organizáciám a orgánom štátnej správy verejnou vyhláškou.  

Nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočné 

podklady pre posúdenie navrhovanej stavby, tunajší úrad upúšťa v súlade s ust. § 61 ods. 2 stavebného 

zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. 

 

Účastníci konania, dotknuté orgány a organizácie môžu svoje námietky k žiadosti o stavebné 

povolenie uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskôr 

uplatnené námietky nebude prihliadnuté.  

 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Okresnom úrade Piešťany, odbor starostlivosti 

o životné prostredie počas úradných dní, t. j. pondelok až piatok. 

 

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc 

s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 

 

Oznámenie verejnou vyhláškou podľa ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona musí byť vyvesené 

po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Krakovany, pričom posledný 15. deň sa považuje za deň doručenia.  

 
Dátum vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky na úradnej tabuli oznámi Obec Krakovany písomne 

tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Peter Sedlák 

vedúci odboru 

 

 

Doručí sa: 

1. Obec Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 406/6, 922 02 Krakovany 

2. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š. p., Riaditeľstvo OZ Piešťany, Nábrežie 

I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany 

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

4. Slovesnký pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 

5. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

6. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava 
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7. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

8. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Piešťanoch, Dopravná 1, 921 01 Piešťany 

9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbová 6, P.O.BOX 69, 917 01  Trnava 

10. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 

11. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trnave, Okresný dopravný inšpektorát Trnava, 

Starohájska 3, 917 01 Trnava 

12. Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravnej politiky, Starohájska 10, 917 01 Trnava 

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

14. Orange Slovensko, a.s. - Michlovský, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01  Piešťany 

15. Doručenie verejnou vyhláškou 

16. Okresný úrad  Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie – k spisu 


