
 

Informácia pre verejnosť podľa § 16a ods. 7 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) o začatí konania. 

 

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej 

správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje verejnosti, že subjekt 

Ovocný farma, s. r. o., Ružindolská 14, 917 00 Trnava v zastúpení spoločnosti Slovgeoterm, 

a. s., Palisády 39, 811 06 Bratislava požiadal dňa 06. 08. 2019 tunajší úrad o vydanie 

rozhodnutia k navrhovanej činnosti podľa § 16a ods. 1 vodného zákona pre stavbu/činnosť 

„Odber závlahovej vody z toku Rudava rkm 32,390“.   

Dňom doručenia žiadosti bolo začaté správne konanie.  

Okresný úrad Trnava listom zo dňa 08. 08. 2019 požiadal Výskumný ústav vodného 

hospodárstva Bratislava (VÚVH) o vydanie odborného stanoviska, či navrhovaná  činnosť  

„Odber závlahovej vody z toku Rudava rkm 32,390“  je navrhovanou činnosťou podľa § 16 

ods. 6 písm. b) vodného zákona a správne konanie rozhodnutím č. OU-TT-OSZP2-

2019/029187/Gl zo dňa 08. 08. 2019 prerušil.  

Odborné stanovisko VÚVH č. RD615/2020 bolo na tunajší úrad doručené dňa 18. 02. 2020 a  

dňa 09. 03. 2020 bolo OÚ Trnava vydané rozhodnutie č. OU-TT-OSZP2-2020/0003761/Gl,  

ktorým rozhodol, že navrhovaná činnosť/stavba „Odber závlahovej vody z toku Rudava rkm 

32,390“ nie je činnosťou podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a nie je 

potrebné posúdenie tejto činnosti podľa § 16a ods. 14 vodného zákona. Rozhodnutie 

nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 03. 2020. 

  

Podľa ustanovenia §16a ods. 9 vodného zákona verejnosť doručí písomné stanovisko 

k projektovej dokumentácii k navrhovanej činnosti alebo k odbornému stanovisku orgánu 

štátnej správy do 10 dní od ich zverejnenia na webovom sídle orgánu štátnej vodnej správy a 

na webovom sídle ministerstva. Verejnosť sa doručením písomného stanoviska stáva 

účastníkom konania. V stanovenej lehote zaslal spoločné stanovisko s pripomienkami Inštitút 

vodnej politiky, Repná 1, 821 04 Bratislava, v zastúpení RNDr. Elenou Fatulovou; Ing. 

Vladimírom Mosným, PhD., Povraznícka 8, 811 05 Bratislava;  Ing. Jánom Plesníkom, A. 

Hlinku 2568/33, 960 01 Zvolen podpísané RNDr. Elenou Fatulovou v mene uvedených 

subjektov k navrhovanej činnosti „Odber závlahovej vody z toku Rudava rkm 32,390“. List 

bol na poštu podaný dňa 01. 03. 2020 a na tunajší úrad doručený dňa 03. 03. 2020.   

OÚ Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal vyššie uvedené rozhodnutie 

dňa 09. 03. 2020 a toho dňa bolo aj odoslané elektronicky. V čase vydania rozhodnutia tunajší 

úrad nemal vedomosť o doručení stanoviska vyššie uvedených subjektov, v dôsledku čoho 

sa nevysporiadal s ich pripomienkami a rozhodnutie nedoručil všetkým účastníkom  konania. 

Nesprávnym postupom správneho orgánu bolo zapríčinené, že účastník konania nemal 

možnosť uplatniť všetky svoje procesné práva.  

Rozhodnutím č. OU-TT-OSZP2-2020/0003761/Gl zo dňa 23. 04. 2020 bola tunajším úradom 

nariadená obnova predmetného konania. Z uvedeného dôvodu tunajší úrad opätovne 

uverejňuje  informácia pre verejnosť podľa § 16a ods. 7 vodného zákona o začatí konania. 

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k projektovej dokumentácii k navrhovanej činnosti 

alebo k odbornému stanovisku poverenej osoby (VÚVH Bratislava) doručiť orgánu štátnej 

vodnej správy  

do 10 dní od ich zverejnenia 



 

na webovom sídle orgánu štátnej vodnej správy  

https://www.minv.sk/?spravne-konania-71 

 

a na webovom sídle ministerstva  

http://www.minzp.sk/uradna-tabula/sekcia-vod/ 

Verejnosť sa doručením písomného stanoviska stáva účastníkom konania.  

Vaše písomné stanovisko je potrebné doručiť na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia 

kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava.  

 

Súčasťou informácie pre verejnosť je: 

- projektová dokumentácia stavby „Odber závlahovej vody z toku Rudava rkm 32,390“, 

- odborné stanovisko Výskumného ústavu vodného hospodárstva Bratislava k navrhovanej 

činnosti zo dňa 18. 02. 2020, 

- spoločné stanovisko s pripomienkami Inštitútu vodnej politiky, Repná 1, 821 04 

Bratislava, v zastúpení RNDr. Elena Fatulová; Ing. Vladimíra Mosného, PhD., 

Povraznícka 8, 811 05 Bratislava; Ing. Jána Plesníka, A. Hlinku 2568/33, 960 01 Zvolen 

podpísané RNDr. Elenou Fatulovou v mene uvedených subjektov k navrhovanej 

činnosť/stavba „Odber závlahovej vody z toku Rudava rkm 32,390“, zo dňa 29. 02. 2020, 

- stanovisko Výskumného ústavu vodného hospodárstva Bratislava k podaným 

pripomienkam Inštitútu vodnej politiky, 

- stanovisko spoločnosti Slovgeoterm, a. s., Bratislava k podaným pripomienkam Inštitútu 

vodnej politiky. 

 

 

https://www.minv.sk/?spravne-konania-71

