OKRESNÝ ÚRAD SENEC

Kópia

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
úsek štátnej vodnej správy

Hurbanova 21, 903 01 Senec
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Senec

OU-SC-OSZP-2022/014721-008

09. 09. 2022

Rozhodnutie
Verejná vyhláška
číslo OU-SC-OSZP/2022/014721-G-33-Ry
Popis konania / Účastníci konania
Vyvesené dňa................
Podpis, pečiatka
Zvesené dňa...............
Podpis, pečiatka
Výrok
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy oznamuje podľa § 26 a
§ 51 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj podľa § 61 a § 69 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a § 73 ods. 9 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) verejnou vyhláškou toto
ROZHODNUTIE
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, ako miestne a vecne
príslušný orgán štátnej správy vodného hospodárstva, podľa ust. § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z.z. o
organizácii miestnej štátnej správy a doplnení niektorých zákonov a § 61, zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) špeciálny stavebný úrad
podľa ust. § 120 zák.č. 50/1976 Zb. v znení jeho novely o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v súlade
s ust. zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov novému stavebníkovi – spoločnosti
SMARAGD Bernolákovo, s.r.o., Dunajská 7509/48, 811 08 Bratislava IČO: 54 605 679 (na základe predloženej
Dohody o prevode práv a povinností stavebníka zo dňa 03.08.2022) rozhodol
o predĺžení lehoty výstavby
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a § 68 a § 69 stavebného zákona, stavby:
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„SMARAGD Bernolákovo“, stavebné objekty: SO 02 Vodovodná prípojka, SO 03 Kanalizačná prípojka, SO
04 Verejný vodovod, SO 05 Verejná kanalizácia – splašková, SO 06 Verejná kanalizácia – dažďová + vsak,
na pozemkoch v k.ú. Bernolákovo s parcelnými číslami: 4899/252, 4899/479, 4898/1, ktorá bola povolená
rozhodnutím číslo OU-SC-OSZP/2018/183-G-10-Ry (010112/2016; 000854/2017), zo dňa 06.03.2018, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 21.8.2018.
Lehota výstavby sa predlžuje o 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia číslo OU-SC-OSZP/2018/183-G-10-Ry (010112/2016;
000854/2017).

Odôvodnenie
Spoločnosť Simadria, s.r.o., Komárovská 12531/10A, 821 06 Bratislava, IČO: 50 049 755 podala dňa 28.07.2022 na
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, žiadosť o predĺženie lehoty
výstavby stavby povolenej rozhodnutím číslo OU-SC-OSZP/2018/183-G-10-Ry (010112/2016; 000854/2017), zo
dňa 06.03.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.8.2018, ktorým bolo povolené vybudovanie vodnej stavby:
„SMARAGD Bernolákovo“, stavebné objekty: SO 02 Vodovodná prípojka, SO 03 Kanalizačná prípojka, SO 04
Verejný vodovod, SO 05 Verejná kanalizácia – splašková, SO 06 Verejná kanalizácia – dažďová + vsak, na
pozemkoch s parcelnými číslami: 4899/252, 4899/479, 4898/1 v katastrálnom území Bernolákovo. Zároveň predložil
aj Dohodu o prevode práv a povinností stavebníka zo dňa 03.08.2022 uzatvorenú so spoločnosťou SMARAGD
Bernolákovo, s.r.o., Dunajská 7509/48, 811 08 Bratislava IČO: 54 605 679. Predložené bolo aj oznámenie o začatí
stavby zo dňa 07.08.2020 a kópia stavebného denníka.
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, ako miestne a vecne
príslušný orgán štátnej správy, vyzval listom číslo OU-SC-OSZP/2022/0014721-Ry-325, zo dňa 29.07.2022
žiadateľa na doplnenie podania. Podanie bolo doplnené dňa 02.08.2022 a dňa 03.08.2022.
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy verejnou vyhláškou číslo
OU-SC-OSZP/2022/014721-VY-19-Ry, zo dňa 05.08.2022 oznámil účastníkom konania začiatok konania vo veci
predĺženia lehoty výstavby s možnosťou podať námietky a pripomienky najneskôr 8 dní od zvesenia verejnej
vyhlášky - doručenia oznámenia. Deň zvesenia je dňom doručenia. V stanovenej lehote účastníci konania svoje
právo vzniesť námietky a pripomienky nevyužili. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek
štátnej vodnej správy žiadosti vyhovel a rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
Stavebník zaplatil podľa položky č.60a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č.145/1995 Z.z. v znení
neskorších predpisov 10,00 € v e-kolkoch.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa ust. § 53 a § 54 ods.1 a 2 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia (doručením) rozhodnutia, na Okresný úrad
Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec. Toto rozhodnutie je preskúmateľné
súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie sa oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 73 ods. 9 vodného zákona a podľa § 26 a § 51 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania
vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie
a uverejnením na webom sídle (http://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=4&sekcia=uradnatabula#popis). Toto rozhodnutie sa oznamuje prostredníctvom obce Bernolákovo vyvesením po dobu 15 dní na jej
úradnej tabuli spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň vyvesenia sa považuje za deň doručenia. Po uplynutí
doby určenej na vyvesenie žiadame, aby verejná vyhláška bola vrátená s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia
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Doručí sa – účastníkom konania:
1. Simadria, s.r.o., Komárovská 12531/10A, 821 06 Bratislava
Nový stavebník a nový vlastník pozemku:
2. SMARAGD Bernolákovo, s.r.o., Dunajská 7509/48, 811 08 Bratislava
Projektant:
3. Ing. Vladimír Hrico, Sibírska 24, 080 01 Prešov
Vlastníci pozemkov dotknutých výstavbou:
4. Obec Bernolákovo, Obecný úrad Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo
Ostatní účastníci konania:
5. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská č.48, 826 46 Bratislava 29
Dotknuté orgány:
6. SVP, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
7. Obecný úrad Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo – so žiadosťou o vyvesenie
Ing. Beáta Adameová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10325

Doručuje sa
SMARAGD Bernolákovo s. r. o., Dunajská 750948, 811 08 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
SIMADRIA s.r.o., Komárovská 12531/10A, 821 06 Bratislava, Slovenská republika
Vladimír Hrico, Sibírska 12850/24, 080 01 Prešov, Slovenská republika
Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepný závod, Karloveská
2, 842 17 Bratislava, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská , 902 01 Pezinok, Slovenská republika
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská , 817 62 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružnovská - Bratislava 5364/8, 820 09 Bratislava,
Slovenská republika
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava-Podunajské Biskupice, Slovenská republika
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