OKRESNÝ ÚRAD DUNAJSKÁ STREDA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Dunajská Streda

OU-DS-OSZP-2022/003302-012

30. 05. 2022

Rozhodnutie
.
Popis konania / Účastníci konania
Povolenie na dočasné užívanie vodnej stavby s názvom „Kanalizácia Veľké Blahovo“ a „D 1.2 Obec Vydrany –
kanalizácia“ v rámci stavby „Region Dunajská Streda – Odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou
vodou“ na skúšobnú prevádzku.
Toto rozhodnutie podľa § 73 ods. 9 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 znení neskorších predpisov v súvislosti
s § 82 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. doručuje verejnou vyhláškou účastníkom konania s výnimkou žiadateľa a bude
po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli Obce Veľké Blahovo, Obce Vydrany, Mesta Dunajská Streda a na úradnej
tabuli príslušného orgánu štátnej vodnej správy a bude uverejnené na webovom sídle Okresného úradu Dunajská
Streda.
Doručí sa:
Účastníkovi konania:
1. Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo, Vydrany 71, 930 16 Vydrany
Účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
2. Obec Vydrany, č. 71, 930 16 Vydrany
3. Obec Veľké Blahovo, č. 72, 930 01 Veľké Blahovo
4. Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
5. vlastníkom pozemkov reg. „C“ s parc. č. 1/2, 98/8, 98/27, 100/12, 156/3, 156/11, 172/5, 227/1, 256/1, 256/6,
331/1 (v reg. „E“ p. č. 331), 428/1, 428/2, 459/19, 461/7, 686/1 (v reg. „E“ p. č. 686), 686/10, 686/12, 688/16, 688/4
(v reg. „E“ p. č. 689/2, 736/2, 737/1, 772, 768, 777, 778), 689 (v reg. „E“ p. č. 689/1), 690/1 (v reg. „E“ p. č. 256,
690), 691/4, 691/12 (v reg. „E“ p. č. 736/2), 691/13, 691/30, 752/1 (v reg. „E“ p. č. 736/2), 752/3 (v reg. „E“ p. č.
752/2), 752/8, 752/34, 752/57, 752/120, 752/121, 752/122 (v reg. „E“ p. č. 312, 313/1), 752/157 (v reg. „E“ p. č.
772, 773, 774/1, 774/2, 775, 776, 777, 778), 752/183, 752/191 (v reg. „E“ p. č. 322), 752/197, 752/199, 752/200,
814/1 (v reg. „E“ p. č. 814), 815 (v reg. „E“ p. č. 814, 815), 826/4 (v reg. „E“ p. č. 828/1), 857 (v reg. „E“ p. č.
857/1), 943/23 (v reg. „E“ p. č. 947/1), 946/1 (v reg. „E“ p. č. 946), 946/2, 952/3, 1066/4, 1066/5, 1066/142, 1074 v
k. ú. Veľké Blahovo, v obci Veľké Blahovo; na pozemkoch reg. „C“ s p. č. 10/3, 10/4, 10/5 (v reg. „E“ p. č. 435/1),
11/2, 11/4 v k. ú. Malé Blahovo, v meste Dunajská Streda; na pozemkoch reg. „C“ s p. č. 3458/1 (v reg. „E“ p. č.
419/4, 419/5, 419/7, 419/9, 446/2, 447/2), 3458/2 (v reg. „E“ p. č. 447/2), 3458/17, 3462/4, 3465/94 v k. ú. Dunajská
Streda, v meste Dunajská Streda; na pozemkoch reg. „C“ s p. č. 13/2, 39/2, 39/2 (v reg. „E“ p. č. 802), 40, 100/2,
100/3, 118 (v reg. „E“ p. č. 117, 118), 124/1, 189/1, 189/3, 190/2, 193, 196/1, 196/4, 201/1, 219/1, 233/1, 241/1,
250, 367/5, 412/1 (v reg. „E“ p. č. 412), 423/14, 423/35, 423/87, 424/1, 449/1 (v reg. „E“ p. č. 430, 449), 449/2,
450/1, 532/1 (reg. „E“ p. č. 506, 530, 532, 534), 533/1 (v reg. „E“ p. č. 533/1), 533/3 (v reg. „E“ p. č. 533/1), 533/10,
537/6, 537/8, 566/2 (v reg. „E“ p. č. 566/1), 574/10, 574/13, 575/4, 575/35, 602/4, 602/5, 602/9, 602/12, 602/15,
602/32, 602/47, 602/49, 602/51, 602/57,602/60, 602/162, 602/163, 602/174, 602/182, 602/216, 602/274, 602/361,

654/9, 663/1 (reg. „E“ p. č. 648/1, 663, 811), 663/2, 663/3, 663/4, 663/24, 770/115, 770/25, 770/109, 778/4, 789/4,
789/6, 810/5, 810/25, 811 (v reg. „E“ p. č. 811), 812 (v reg. „E“ p. č. 802, 812), 813 (v reg. „E“ p. č. 813), 869/16,
2101, 2102, 2120, 2321, 2322 v k. ú. Vydrany, v obci Vydrany a ostatným účastníkom konania, ktorým vlastnícke
alebo iné právo k pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením dotknuté
Na vedomie:
6. projektant: Ing. Peter Elek – AKVACONSULT s.r.o., Letištná č. 61/319, 929 01 Dunajská Streda
7. projektant: ProEnvi s.r.o., Ing. Alexander Rácz, Ulica Sándora Petőfiho 4628/31, 929 01 Dunajská Streda
8. HYCOPROJEKT, a.s., Prešovská 55, 821 02 Bratislava
9. zhotoviteľ stavby: AVA-stav, s.r.o., Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
10. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
11. ZVS a. s., OZ Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda
12. SVP, š.p., Povodie Dunaja OZ, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
13. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 39, 825 63 Bratislava
14. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
15. SPP distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
16. Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
17. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
18. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava
19. Správa a údržba ciest TTSK, oblasť Dunajská Streda, Bratislavská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
20. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Korzo Bélu Bartóka 789/3,
929 01 Dunajská Streda
21. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného Zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská
Streda
22. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Veľkoblahovská 1067, 929 01 Dunajská Streda
23. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 2
24. Inšpektorát práce Trnava, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava
25. - a/a Výrok
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej správy v zmysle § 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 a ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm.
c) 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 znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) v súlade s
ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „správny poriadok“) stavebníkovi:
Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo, Vydrany 71, 930 16 Vydrany, IČO 50116011
povoľuje
podľa § 26 ods. 3 vodného zákona v spojení s § 81 ods. 4 a § 84 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)
dočasné užívanie
vodnej stavby na skúšobnú prevádzku s názvom:
- „Kanalizácia Veľké Blahovo“ na pozemkoch reg. „C“ s p. č. 98/8, 98/27, 100/12, 156/3, 156/11, 172/5, 227/1,
256/1, 256/6, 331/1 (v reg. „E“ p. č. 331), 428/1, 428/2, 459/19, 461/7, 686/1 (v reg. „E“ p. č. 686), 686/10, 686/12,
688/16, 688/4 (v reg. „E“ p. č. 736/2, 772, 768, 777, 778), 689 (v reg. „E“ p. č. 689/1), 690/1 (v reg. „E“ p. č.
256, 690), 752/1 (v reg. „E“ p. č. 736/2), 752/3 (v reg. „E“ p. č. 752/2), 752/8, 752/34, 752/57, 752/120, 752/121,
752/122 (v reg. „E“ p. č. 312, 313/1), 752/157 (v reg. „E“ p. č. 772, 773, 774/1, 774/2, 775, 776, 777, 778), 752/183,
752/191 (v reg. „E“ p. č. 322), 752/197, 752/199, 752/200, 814/1 (v reg. „E“ p. č. 814), 815 (v reg. „E“ p. č. 814,
815), 826/4 (v reg. „E“ p. č. 828/1), 857 (v reg. „E“ p. č. 857/1), 943/23 (v reg. „E“ p. č. 947/1), 946/1 (v reg.
„E“ p. č. 946), 946/2, 952/3, 1066/4, 1066/5, 1066/142, 1074 v k. ú. Veľké Blahovo, v obci Veľké Blahovo; na
pozemkoch reg. „C“ s p. č. 10/3, 10/4, 10/5 (v reg. „E“ p. č. 435/1), 11/2, 11/4 v k. ú. Malé Blahovo, v meste
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Dunajská Streda; na pozemkoch reg. „C“ s p. č. 3458/1 (v reg. „E“ p. č. 419/4, 419/5, 419/7, 419/9, 446/2, 447/2),
3458/2 (v reg. „E“ p. č. 447/2), 3458/17, 3462/4, 3465/94 v k. ú. Dunajská Streda, v meste Dunajská Streda na ktoré
bolo vydané stavebné povolenie Okresným úradom Dunajská Streda, odborom starostlivosti o životné prostredie
č. OU-DS-OSZP-2014/005244-010 Seb K spisu č. OU-DS-OSZP-2013/00480, OU-DS-OSZP-2014/00068 dňa
02.05.2014, právoplatné dňa 17.06.2014, ktoré bolo zmenené rozhodnutiami Okresného úradu Dunajská Streda,
odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-DS-OSZP-2016/007709-004 Seb zo dňa 31.05.2016, právoplatné
dňa 26.07.2016 a č. OU-DS-OSZP-2018/009413-005 Seb zo dňa 22.06.2018, právoplatné: 25.07.2018 a listami
Okresného úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-DS-OSZP-2019/019371-002
Sza zo dňa 26.08.2019 a č. OU-DS-OSZP-2019/006212-039 Sza zo dňa 28.08.2019
a
- „D 1.2 Obec Vydrany – kanalizácia“ v rámci stavby „Region Dunajská Streda – Odvedenie a čistenie odpadových
vôd a zásobovanie pitnou vodou“ na pozemkoch reg. „C“ s p. č. 13/2, 39/2, 39/2 (v reg. „E“ p. č. 802), 40, 100/2,
100/3, 118 (v reg. „E“ p. č. 117, 118), 124/1, 189/1, 189/3, 190/2, 193, 196/1, 196/4, 201/1, 219/1, 233/1, 241/1,
250, 367/5, 412/1 (v reg. „E“ p. č. 412), 423/14, 423/35, 423/87, 424/1, 449/1 (v reg. „E“ p. č. 430, 449), 449/2,
450/1, 532/1 (reg. „E“ p. č. 506, 530, 532, 534), 533/1 (v reg. „E“ p. č. 533/1), 533/3 (v reg. „E“ p. č. 533/1), 533/10,
537/6, 537/8, 566/2 (v reg. „E“ p. č. 566/1), 574/10, 574/13, 575/4, 575/35, 602/4, 602/5, 602/9, 602/12, 602/15,
602/32, 602/47, 602/49, 602/51, 602/57,602/60, 602/162, 602/163, 602/174, 602/182, 602/216, 602/274, 602/361,
654/9, 663/1 (reg. „E“ p. č. 648/1, 663, 811), 663/2, 663/3, 663/4, 663/24, 770/115, 770/25, 770/109, 778/4, 789/4,
789/6, 810/5, 810/25, 811 (v reg. „E“ p. č. 811), 812 (v reg. „E“ p. č. 802, 812), 813 (v reg. „E“ p. č. 813), 869/16,
2101, 2102, 2120, 2321, 2322 v k. ú. Vydrany, v obci Vydrany; na pozemkoch reg. „C“ s p. č. 1/2, 688/4 (v reg.
„E“ p. č. 689/2, 737/1, 736/2), 689 (v reg. „E“ p. č. 689/1), 691/4, 691/12 (v reg. „E“ p. č. 736/2), 691/13, 691/30,
752/57 k. ú. Veľké Blahovo, v obci Veľké Blahovo na ktoré bolo vydané stavebné povolenie Okresným úradom
Dunajská Streda, odborom starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-DS-OSZP/2014/00020-008 OLL pokr.
č. A2012/02312, A2013/00063 dňa 25.02.2014, právoplatné dňa 28.03.2014, ktoré bolo zmenené rozhodnutiami
Okresného úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-DS-OSZP-2016/001763-003
Sza zo dňa 08.02.2016, právoplatné: 14.03.2016 a č. OU-DS-OSZP-2018/002446-003 Sza zo dňa 12.02.2018,
právoplatné: 14.03.2018 a listom Okresného úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné prostredie č.
OU-DS-OSZP-2019/019371-002 Sza zo dňa 26.08.2019.
Účel stavby:
Účelom stavby je zabezpečenie odvádzania splaškových odpadových vôd od obyvateľov obcí Veľké Blahovo a
Vydrany verejnou kanalizáciou do kanalizácie mesta Dunajská Streda, následne na ČOV v Kútnikoch.
Povolenie sa vzťahuje na dočasné užívanie stavebných objektov na skúšobnú prevádzku:
„Kanalizácia Veľké Blahovo“:
stoka „A“ PVC-U DN 300 mm, dĺžka 318,10 m
- kanalizačné šachty: 8 ks
- kanalizačné prípojky: 19 ks
stoka „A1“ PVC-U DN 300 mm, dĺžka 282,70 m
- kanalizačné šachty: 6 ks
- kanalizačné prípojky: 19 ks
stoka „B“ PVC-U DN 300 mm, dĺžka 597,00 m
- kanalizačné šachty: 18 ks
- kanalizačné prípojky: 43 ks
stoka „B1“ PVC-U DN 300 mm, dĺžka 632,00 m
- kanalizačné šachty – 20 ks
- kanalizačné prípojky – 52 ks
stoka „B1-1“ PVC-U DN 300 mm, dĺžka 284,50 m
- kanalizačné šachty – 8 ks
- kanalizačné prípojky – 28 ks
stoka „B1-1-1“ PVC-U DN 300 mm, dĺžka 91,70 m
- kanalizačné šachty: 3 ks
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- kanalizačné prípojky: 5 ks
stoka „B1-2“ PVC-U DN 300 mm, dĺžka 85,80 m
- kanalizačné šachty: 2 ks
- kanalizačné prípojky: 4 ks
stoka „B1-3“ PVC-U DN 300 mm, dĺžka 143,20 m
- kanalizačné šachty: 3 ks
- kanalizačné prípojky: 7 ks
stoka „B2“ PVC-U DN 300 mm, dĺžka 196,20 m
- kanalizačné šachty: 5 ks
- kanalizačné prípojky: 21 ks
stoka „C“ PVC-U DN 300 mm, dĺžka 579,80 m
- kanalizačné šachty: 18 ks
- kanalizačné prípojky: 53 ks
stoka „C1“ PVC-U DN 300 mm, dĺžka 86,20 m
- kanalizačné šachty - 2 ks
- kanalizačné prípojky - 2 ks
stoka „D“ PVC-U DN 300 mm, dĺžka 166,30 m
- kanalizačné šachty – 7 ks
- kanalizačné prípojky – 13 ks
stoka „D1“ PVC-U DN 300 mm, dĺžka 309,60 m
- kanalizačné šachty – 11 ks
- kanalizačné prípojky – 24 ks
stoka „D2“ PVC-U DN 300 mm, dĺžka 112,10 m
- kanalizačné šachty – 5 ks
- kanalizačné prípojky – 6 ks
stoka „E+E1“ PVC-U DN 300 mm, dĺ. 412,30 m
- kanalizačné šachty – 14 ks
- kanalizačné prípojky – 34 ks
stoka „F“ PVC-U DN 300 mm, dĺžka 452,10 m
- kanalizačné šachty – 12 ks
- kanalizačné prípojky – 45 ks
stoka „F1“ PVC-U DN 300 mm, dĺžka 220,50 m
- kanalizačné šachty – 7 ks
- kanalizačné prípojky – 11 ks
stoka „F2“ PVC-U DN 300 mm, dĺžka 337,50 m
- kanalizačné šachty – 7 ks
- kanalizačné prípojky – 37 ks
stoka „G“ PVC-U DN 300 mm, dĺžka 171,10 m
- kanalizačné šachty – 8 ks
- kanalizačné prípojky – 15 ks
výtlak „V1“ HDPE d160x9,5 mm, dĺ. 1169,90 m
výtlak „V2“ HDPE d160x9,5 mm, dĺ. 311,30 m
výtlak „V3“ HDPE d110x6,6 mm, dĺ. 608,30 m
výtlak „V4“ HDPE d110x6,6 mm, dĺ. 175,90 m
výtlak „V5“ HDPE d110x6,6 mm, dĺ. 25,60 m
výtlak „V6“ HDPE d110x6,6 mm, dĺ. 256,70 m
výtlak „V7“ HDPE d90x5,4 mm, dĺ. 205,70 m
prečerpávacie stanice:
ČS 1:
ponorné kalové čerpadlo KONTROLL AKC-46.250 - 1 ks
ponorné kalové čerpadlo KONTROLL KD-80.31.3.2LR - 1 ks
1 kV prípojky pre ČS 1
ČS 2:
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ponorné kalové čerpadlo KONTROLL AKC-20.434 - 1 ks
ponorné kalové čerpadlo KONTROLL KD-80.12.3.4HM - 1 ks
1 kV prípojky pre ČS2
ČS 3:
ponorné kalové čerpadlo KONTROLL AKC-20.432 - 1 ks
ponorné kalové čerpadlo KONTROLL KD-80.16.3.4HI - 1 ks
1 kV prípojky pre ČS3
ČS 4:
ponorné kalové čerpadlo KONTROLL AKC-20.436 - 1 ks
ponorné kalové čerpadlo KONTROLL KD-80.8.3.6HE - 1 ks
1 kV prípojky pre ČS4
ČS 5:
ponorné kalové čerpadlo KONTROLL AKC-20.436 - 1 ks
ponorné kalové čerpadlo KONTROLL KD-80.8.3.6HE - 1 ks
1 kV prípojky pre ČS5
ČS 6:
ponorné kalové čerpadlo KONTROLL AKC-20.434 - 1 ks
ponorné kalové čerpadlo KONTROLL KD-80.12.3.4HM - 1 ks
1 kV prípojky pre ČS6
ČS 7:
ponorné kalové čerpadlo KONTROLL AKC-20.436 - 1 ks
ponorné kalové čerpadlo KONTROLL KD-80.8.3.6HE - 1 ks
1 kV prípojky pre ČS7
„D 1.2 Obec Vydrany – kanalizácia“ v rámci stavby „Region Dunajská Streda – Odvedenie a čistenie odpadových
vôd a zásobovanie pitnou vodou“:
1. Kanalizácia :
stoka „AA“ PVC-U DN 300 mm, dĺ. 296,80 m
- kanalizačné šachty – 8 ks
- kanalizačné prípojky – 17 ks
stoka „AA-1“ PVC-U DN 300 mm, dĺ. 412,40 m
- kanalizačné šachty – 10 ks
- kanalizačné prípojky – 28 ks
stoka „AB“ PVC-U DN300 mm, dĺ. 406,00 m
- kanalizačné šachty – 11 ks
- kanalizačné prípojky – 32 ks
stoka „AB-1“ PVC-U DN 300 mm, dĺ. 235,50 m
- kanalizačné šachty – 7 ks
- kanalizačné prípojky – 21 ks
stoka „AB-1-1“ PVC-U DN 300 mm, dĺ. 50,00 m
- kanalizačná šachta – 1 ks
- kanalizačné prípojky – 4 ks
stoka „AB-2“ PVC-U DN 300 mm, dĺ. 266,60 m
- kanalizačné šachty – 6 ks
- kanalizačné prípojky - 23 ks
stoka „AC“ PVC-U DN 300 mm, dĺ. 465,50 m
- kanalizačné šachty – 11 ks
- kanalizačné prípojky – 33 ks
stoka „AC-1“ PVC-U DN 300 mm, dĺ. 340,40 m + 178,20 m = 518,6 m
- kanalizačné šachty – 11 ks + 6 ks = 17 ks
- kanalizačné prípojky – 16 ks + 10 ks = 26 ks
stoka „AC-1-1“ PVC-U DN 300 mm, dĺ. 211,40 m
- kanalizačné šachty – 6 ks
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- kanalizačné prípojky – 20 ks
stoka „AC-1-2“ PVC-U DN 300 mm, dĺ. 284,20 m
- kanalizačné šachty – 7 ks
- kanalizačné prípojky – 21 ks
stoka „AC-1-2-1“ PVC-U DN 300 mm, dĺ. 54,70 m
- kanalizačné šachty – 3 ks
- kanalizačné prípojky – 4 ks
stoka „AD“ PVC-U DN 300 mm, dĺ. 100, 10 m
- kanalizačné šachty – 3 ks
- kanalizačné prípojky – 6 ks
stoka „AD-1“ PVC-U DN 300 mm, dĺ. 122,00 m
- kanalizačné šachty – 4 ks
- kanalizačné prípojky – 6 ks
stoka „AD-1-1“ PVC-U DN 300 mm, dĺ. 99,20 m
- kanalizačné šachty – 3 ks
- kanalizačné prípojky – 7 ks
stoka „AD-1-2“ PVC-U DN 300 mm, dĺ. 200, 00 m
- kanalizačné šachty – 5 ks
- kanalizačné prípojky – 13 ks
stoka „AD-2“ PVC-U DN 300 mm, dĺ. 192,20 m
- kanalizačné šachty – 6 ks
- kanalizačné prípojky – 17 ks
stoka „AD-3“ PVC-U DN 300 mm, dĺ. 299,30 m
- kanalizačné šachty – 8 ks
- kanalizačné prípojky - 21 ks
stoka „AD-3-1“ PVC-U DN 300 mm, dĺ. 509,50 m
- kanalizačné šachty – 17 ks
- kanalizačné prípojky – 38 ks
stoka „AD-3-1-1“ PVC-U DN 300 mm, dĺ. 233,50 m
- kanalizačné šachty – 8 ks
- kanalizačné prípojky – 24 ks
stoka „AD-3-1-2“ PVC-U DN 300 mm, dĺ. 57,00 m
- kanalizačné šachty – 2 ks
- kanalizačné prípojky – 4 ks
stoka „AD-3-2“ PVC-U DN 300 mm, dĺ. 167,20 m
- kanalizačné šachty – 4 ks
- kanalizačné prípojky – 18 ks
stoka „AD-3-3“ PVC-U DN 300 mm, dĺ. 29,70 m
- kanalizačná šachta – 1 ks
- kanalizačné prípojky – 3 ks
stoka „AD-3-4“ PVC-U DN 300 mm, dĺ. 88,00 m
- kanalizačné šachty – 2 ks
- kanalizačné prípojky – 6 ks
stoka „AE“ PVC-U DN 300 mm, dĺ. 496,10 m
- kanalizačné šachty – 18 ks
- kanalizačné prípojky – 39 ks
stoka „AE-1“ PVC-U DN 300 mm, dĺ. 140,10 m
- kanalizačné šachty – 5 ks
- kanalizačné prípojky – 9 ks
stoka „AE-2“ PVC-U DN 300 mm, dĺ. 105,90 m
- kanalizačné šachty – 3 ks
- kanalizačné prípojky – 5 ks
stoka „AE-3“ PVC-U DN 300 mm, dĺ. 130,20 m
- kanalizačné šachty – 4 ks
- kanalizačné prípojky – 14 ks
stoka „AE-4“ PVC-U DN 300 mm, dĺ. 172,00 m
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- kanalizačné šachty – 4 ks
- kanalizačné prípojky – 13 ks
stoka „AG“ PVC-U DN 300 mm, dĺ. 295,70 m
- kanalizačné šachty - 11 ks
- kanalizačné prípojky – 12 ks
stoka „AG-1“ PVC-U DN 300 mm, dĺ. 168,30 m
- kanalizačné šachty – 8 ks
- kanalizačné prípojky – 7 ks
stoka „AG-2“ PVC-U DN 300 mm, dĺ. 136,70 m
- kanalizačné šachty – 6 ks
- kanalizačné prípojky – 5 ks
stoka „AG-3“ PVC-U DN 300 mm, dĺ. 486,20 m
- kanalizačné šachty – 11 ks
- kanalizačné prípojky – 9 ks
stoka „AG-3-1“ PVC-U DN 300 mm, dĺ. 273,40 m
- kanalizačné šachty – 6 ks
- kanalizačné prípojky – 19 ks
stoka „AH“ PVC-U DN 300 mm, dĺ. 401,50 m
- kanalizačné šachty – 11 ks
- kanalizačné prípojky – 17 ks
stoka „AH-1“ PVC-U DN 300 mm, dĺ. 463,60 m
- kanalizačné šachty – 11 ks
- kanalizačné prípojky – 37 ks
2. Výtlačné potrubia
Výtlak „AA“ pre ČS „AA“ HDPE d110 x 6,6 mm, dĺ. 466,90 m
Výtlak „AC“ pre ČS „AC“ HDPE d110x6,6 mm, dĺ. 80,00 m
Výtlak „AD“ pre ČS „AD“ HDPE d110x6,6 mm, dĺ. 190,10 m
Výtlak „AD-3“ pre ČS „AD-3“ HDPE d110x6,6 mm, dĺ. 400,70 m
Výtlak „AE“ pre ČS „AE“ HDPE d110x6,6 mm, dĺ. 308,30 m
Výtlak „AG“ pre ČS „AG“ HDPE d110x6,6 mm, dĺ. 237,2 m
Výtlak „AH“ pre ČS „AH“ HDPE d110x6,6 mm, dĺ. 125,70 m
3. Prečerpávacie stanice
ČS AA:
ponorné kalové čerpadlo KONTROLL AKC-26.252 - 1 ks
ponorné kalové čerpadlo KONTROLL KD-80.52.3.2HW - 1 ks
1 kV prípojky pre ČS AA
ČS AD:
ponorné kalové čerpadlo KONTROLL AKC-20.434 - 1 ks
ponorné kalové čerpadlo KONTROLL KD-80.12.3.4HM - 1 ks
1 kV prípojky pre ČS AD
ČS AD3:
ponorné kalové čerpadlo KONTROLL AKC-20.432 - 1 ks
ponorné kalové čerpadlo KONTROLL KD-80.16.3.4HI - 1 ks
1 kV prípojky pre ČS AD3
ČS AC:
ponorné kalové čerpadlo KONTROLL AKC-20.434 - 1 ks
ponorné kalové čerpadlo KONTROLL KD-80.12.3.4 HM - 1 ks
1 kV prípojky pre ČS AC
ČS AG:
ponorné kalové čerpadlo KONTROLL AKC-20.436 - 1 ks
ponorné kalové čerpadlo KONTROLL KD-80.8.3.6HE - 1 ks
1 kV prípojky pre ČS AG
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ČS AE:
ponorné kalové čerpadlo KONTROLL AKC-20.434 - 1 ks
ponorné kalové čerpadlo KONTROLL KD-80.12.3.4HM - 1 ks
1 kV prípojky pre ČS AE
ČS AH:
ponorné kalové čerpadlo KONTROLL AKC-20.436 - 1 ks
ponorné kalové čerpadlo KONTROLL KD-80.8.3.6HE - 1 ks
1 kV prípojky pre ČS AH
Platnosť povolenia a povinnosti vlastníka:
1. Povolenie na dočasné užívanie vodnej stavby na skúšobnú prevádzku je časovo obmedzené. Skúšobná prevádzka
bude trvať 1 rok od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. Majiteľ predmetnej vodnej stavby je povinný uhradiť škody spôsobené jej prevádzkou.
3. Tunajší úrad môže vydané povolenie zmeniť alebo zrušiť v novom konaní z vlastného podnetu, alebo na návrh,
za podmienok uvedených v ust. § 26 vodného zákona.
4. Pred ukončením skúšobnej prevádzky (v dostatočnom časovom predstihu) treba požiadať tunajší orgán štátnej
vodnej správy o vydanie užívacieho povolenie na trvalú prevádzku.
5. Počas skúšobnej prevádzky zabezpečiť vyváženie automatizovaného systému riadenia ako celého kanalizačného
systému.
6. K žiadosti o povolenie na trvalú prevádzku:
- zabezpečiť dodržanie všetkých podmienok povolenia na uskutočnenie vodnej stavby
- predložiť vyhodnotenie skúšobnej prevádzky odborne spôsobilou osobou
- vecné bremeno k predmetnej vodnej stavbe musí byť zapísané do katastra nehnuteľnosti na list vlastníctva každého
stavbou dotknutého pozemku
- predložiť zmluvu o prevádzkovaní verejnej kanalizácie oprávnenou osobou
7. Treba dodržať podmienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov a organizácii, a to najmä:
Trnavský samosprávny kraj, odbor dopravnej politiky č. 14459/2021/Ol-6 zo dňa 19.10.2021:
- Požadujeme rešpektovať a dodržať podmienky stanoviska Odboru dopravnej politiky TTSK číslo: 14019/2020/
Ol-2 zo dňa 08.12.2020.
- Vyhotovenie spätných úprav ciest II. a III. triedy v obciach Vydrany a Veľké Blahovo, v súvislosti s ukončením
realizácie kanalizácie, požadujeme odsúhlasiť so správcom týchto ciest, ktorým je organizácia Správa a údržba ciest
TTSK.
- Všetky škody na dotknutých cestách II. a III. triedy, vrátane poškodenia trvalého zvislého, resp. vodorovného
dopravného značenia, ktoré sú spôsobené v dôsledku realizácie stavby, je stavebník povinný neodkladne odstrániť
na vlastné náklady.
- V prípade uloženia kanalizácie do pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve TTSK, požadujeme túto skutočnosť zmluvne
ošetriť – zriadením vecného bremena. Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena žiadame uzatvoriť pred
vydaním kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby. Výšku odplaty za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti
si vyžaduje TTSK stanoviť znaleckým posudkom, na základe porealizačného zamerania geometrickým plánom, pred
uzatvorením Zmluvy o zriadení vecného bremena.
- V otázkach konzultácie zmluvných záležitostí až do spracovania finálnej podoby žiadame kontaktovať
pani Bc. Bedečovú, telefonický kontakt: 033/5559318, príp. Elektronickou formou na e-mailovú adresu:
darina.bedecova@trnava-vuc.sk
- Trnavský samosprávny kraj súhlasí s predčasným užívaním stavby: „Kanalizácia Vydrany – Veľké Blahovo, časť:
D 1.2 Obec Vydrany – kanalizácia, Kanalizácia Veľké Blahovo“, pri dodržaní podmienok tohto stanoviska.
Trnavský samosprávny kraj, správa a údržba ciest TTSK č. 00937/2021/SÚCTt-18 9123 zo dňa 09.12.2021:
- S vydaním povolenia na predčasné užívanie stavby súhlasíme s podmienkou, že spätná úprava dotknutých ciest
bude realizovaná podľa Nášho vyjadrenia č. 00937/2021/SÚCTt-15 1859 zo dňa 26.03.2021 ešte pred kolaudáciou
stavby.
- Oznamujeme Vám, že z dôvodu nedokončenej stavby „Kanalizácia Vydrany – Veľké Blahovo“ na ceste III/1434 v
km 3,155 – 4,031 bude vykonaná zimná údržba len formou posypu z dôvodu nekompletnej spätnej úpravy dotknutej
cesty ohrozujúcich bezpečnosť nášho personálu aj našej techniky.
- Nakoľko každý rok v čase od 15.11. – 31.03. prebieha na cestách v našej správe a údržbe zimná údržba ciest, musia
byť všetky práce zasahujúce do telesa ciest III/1393, III/1432 a III/1434 vykonávané mimo uvedený termín.
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- Začatie prác v dotyku s cestami III/1393, III/1432 a III/1434 žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska Dunajská
Streda, č. tel. 031/5522421. Premávka na cestách III/1393, III/1432 a III/1434 nesmie byť počas prác ohrozená,
prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke ciest
III/1393, III/1432 a III/1434 nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov. Prípadné poškodenie
vozovky alebo iných súčastí ciest III/1393, III/1432 a III/1434 musíte uviesť do pôvodného stavu.
- Akékoľvek zmeny týkajúce sa ciest III/1393, III/1432 a III/1434, ktoré by sa počas výstavby ukázali ako
nevyhnutné, ešte pred ich realizáciou konzultovať so správcom.
- Určenie dočasného dopravného značenia počas prác vydáva cestný správny orgán podľa súhlasu OR PZ ODI
Dunajská Streda.
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-DS-OCDPK-2021/017524
zo dňa 28.09.2021:
- Okresný úrad s predčasným užívaním stavby „Kanalizácia Vydrany – Veľké Blahovo“ súhlasí za predpokladu, že
na cestách II. a III. triedy nebude obmedzená a ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie – odpadové hospodárstvo č. OU-DSOSZP-2021/020201-02 zo dňa 30.11.2021:
- Nakladanie s odpadmi vzniknutými počas prevádzky kanalizácie musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiacimi vykonávacími predpismi.
Okresný úrad Trnava, majetkovoprávny odbor č. OU-TT-MPO-2022/000203-007 zo dňa 10.05.2022:
- Nakoľko pozemok uvedený v zozname je vedený na LV č. 1304 ako parcela reg. C KN parc. č. 1/2, k. ú. Veľké
Blahovo, podiel 7/16 je v dočasnej správe Okresného úradu Trnava a nie je v riadnej správe, nie je možné uzatvoriť
zmluvu o zriadení vecného bremena podľa § 13a ods. 3 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov. V prípade, ak sa v tomto prípade nejedná o vecné bremeno zo zákona, odporúčame usporiadať
aj parcelu reg. C KN parc. č. 1/2 k. ú. Veľké Blahovo majetkovoprávne (prípadne aj iné parcely dotknuté líniovou
stavbou).
Z tohto dôvodu nie je možné udeliť súhlas ku kolaudácii stavby, Okresný úrad Trnava, majetkovoprávny odbor vám
zasiela súhlas k predčasnému užívaniu stavby s podmienkou, že dotknutý pozemok (podiel štátu) bude najneskôr
do kolaudačného konania majetkovoprávne usporiadaný a súčasne žiadame predložiť doklady – dokumentáciu, na
základe ktorej sa predmetný pozemok stal súčasťou stavby a potrebné bude doložiť súhlas spoluvlastníkov v zmysle
§ 140 Občianskeho zákonníka – vzdanie sa predkupného práva.
Slovenský pozemkový fond č. SPFS65900/2022/740 SPFZ60265/2022 zo dňa 19.4.2022:
- stavebník bude mať na dotknuté pozemky SR najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné
bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľnosti, a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy
o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia
a uloženia stavby,
- po dokončení stavby budú pozemky SR dane do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel.
V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Dunajská Streda zo dňa 23.05.2022:
- Počas skúšobnej prevádzky žiadame dokončiť nasledovné nedostatky:
- riešiť kompenzáciu jalového výkonu u všetkých PČS,
- doplniť o jeden diel káblového priestoru nevyhovujúcu vzdialenosť živých častí RE (PČS4 až PČS7 vo Veľkom
Blahove a PČS AA, AC, AD, AD3, AE a AH vo Vydranoch) od upraveného terénu.
V opačnom prípade náš závod po vydaní kolaudačného rozhodnutia na trvalú prevádzku odstúpi od zmluvy o
prevádzkovaní uvedených verejných kanalizácií.
Námietky účastníkov konania:
V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.
Odôvodnenie
Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo, Vydrany 71, 930 16 Vydrany, IČO 50116011 dňa 11.10.2021
požiadala tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie dočasného užívacieho povolenia na vodnú stavbu s názvom:
- „Kanalizácia Veľké Blahovo“ na pozemkoch reg. „C“ s p. č. 98/8, 98/27, 100/12, 156/3, 156/11, 172/5, 227/1,
256/1, 256/6, 331/1 (v reg. „E“ p. č. 331), 428/1, 428/2, 459/19, 461/7, 686/1 (v reg. „E“ p. č. 686), 686/10, 686/12,
688/16, 688/4 (v reg. „E“ p. č. 736/2, 772, 768, 777, 778), 689 (v reg. „E“ p. č. 689/1), 690/1 (v reg. „E“ p. č. 256,
690), 752/1 (v reg. „E“ p. č. 736/2), 752/3 (v reg. „E“ p. č. 752/2), 752/8, 752/34, 752/57, 752/120, 752/121, 752/122
(v reg. „E“ p. č. 312, 313/1), 752/157 (v reg. „E“ p. č. 772, 773, 774/1, 774/2, 775, 776, 777, 778), 752/183, 752/191
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(v reg. „E“ p. č. 322), 752/197, 752/199, 752/200, 814/1 (v reg. „E“ p. č. 814), 815 (v reg. „E“ p. č. 814, 815), 826/4
(v reg. „E“ p. č. 828/1), 857 (v reg. „E“ p. č. 857/1), 943/23 (v reg. „E“ p. č. 947/1), 946/1 (v reg. „E“ p. č. 946),
946/2, 952/3, 1066/4, 1066/5, 1066/142, 1074 v k. ú. Veľké Blahovo, v obci Veľké Blahovo; na pozemkoch reg.
„C“ s p. č. 10/3, 10/4, 10/5 (v reg. „E“ p. č. 435/1), 11/2, 11/4 v k. ú. Malé Blahovo, v meste Dunajská Streda; na
pozemkoch reg. „C“ s p. č. 3458/1 (v reg. „E“ p. č. 419/4, 419/5, 419/7, 419/9, 446/2, 447/2), 3458/2 (v reg. „E“ p.
č. 447/2), 3458/17, 3462/4, 3465/94 v k. ú. Dunajská Streda, v meste Dunajská Streda
a
- „D 1.2 Obec Vydrany – kanalizácia“ v rámci stavby „Region Dunajská Streda – Odvedenie a čistenie odpadových
vôd a zásobovanie pitnou vodou“ na pozemkoch reg. „C“ s p. č. 13/2, 39/2, 39/2 (v reg. „E“ p. č. 802), 40, 100/2,
100/3, 118 (v reg. „E“ p. č. 117, 118), 124/1, 189/1, 189/3, 190/2, 193, 196/1, 196/4, 201/1, 219/1, 233/1, 241/1,
250, 367/5, 412/1 (v reg. „E“ p. č. 412), 423/14, 423/35, 423/87, 424/1, 449/1 (v reg. „E“ p. č. 430, 449), 449/2,
450/1, 532/1 (reg. „E“ p. č. 506, 530, 532, 534), 533/1 (v reg. „E“ p. č. 533/1), 533/3 (v reg. „E“ p. č. 533/1), 533/10,
537/6, 537/8, 566/2 (v reg. „E“ p. č. 566/1), 574/10, 574/13, 575/4, 575/35, 602/4, 602/5, 602/9, 602/12, 602/15,
602/32, 602/47, 602/49, 602/51, 602/57,602/60, 602/162, 602/163, 602/174, 602/182, 602/216, 602/274, 602/361,
654/9, 663/1 (reg. „E“ p. č. 648/1, 663, 811), 663/2, 663/3, 663/4, 663/24, 770/115, 770/25, 770/109, 778/4, 789/4,
789/6, 810/5, 810/25, 811 (v reg. „E“ p. č. 811), 812 (v reg. „E“ p. č. 802, 812), 813 (v reg. „E“ p. č. 813), 869/16,
2101, 2102, 2120, 2321, 2322 v k. ú. Vydrany, v obci Vydrany; na pozemkoch reg. „C“ s p. č. 1/2, 688/4 (v reg.
„E“ p. č. 689/2, 737/1, 736/2), 689 (v reg. „E“ p. č. 689/1), 691/4, 691/12 (v reg. „E“ p. č. 736/2), 691/13, 691/30,
752/57 k. ú. Veľké Blahovo, v obci Veľké Blahovo.
Počas skúšobnej prevádzky bude zabezpečené vyváženie automatizovaného systému riadenia ako celého
kanalizačného systému.
Na uskutočnenie vodnej stavby s názvom „Kanalizácia Veľké Blahovo“ vydal povolenie Okresný úrad Dunajská
Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č. OU-DS-OSZP-2014/005244-010 Seb K spisu č.
OU-DS-OSZP-2013/00480, OU-DS-OSZP-2014/00068 dňa 02.05.2014 pre Obec Veľké Blahovo, IČO 00305804.
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.06.2014.
Rozhodnutím tunajšieho orgánu štátnej vodnej správy č. OU-DS-OSZP-2016/007709-004 Seb zo dňa 31.05.2016,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.07.2016, na základe žiadosti Združenia obcí kanalizácia Vydrany – Veľké
Blahovo, IČO 50116011, bol zmenený stavebník predmetnej vodnej stavby z Obce Veľké Blahovo, IČO 00305804
na Združenie obcí kanalizácia Vydrany – Veľké Blahovo, IČO 50116011; bol zmenený termín dokončenia stavby
do 31.12.2019 a bola predĺžená platnosť povolenia Okresného úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti
o životné prostredie č. OU-DS-OSZP-2014/005244-010 Seb K spisu č. OU-DS-OSZP-2013/00480, OU-DSOSZP-2014/00068 zo dňa 02.05.2014 o ďalšie dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia,
t. j. do 26.07.2018.
Rozhodnutím tunajšieho orgánu štátnej vodnej správy č. OU-DS-OSZP-2018/009413-005 Seb zo dňa 22.06.2018,
pre Združenie obcí kanalizácia Vydrany – Veľké Blahovo, IČO 50116011, bola predĺžená platnosť rozhodnutia
tunajšieho orgánu štátnej vodnej správy č. OU-DS-OSZP-2016/007709-004 Seb zo dňa 31.05.2016, ktorým bola
predĺžená platnosť povolenia Okresného úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné prostredie č.
OU-DS-OSZP-2014/005244-010 Seb K spisu č. OU-DS-OSZP-2013/00480, OU-DS-OSZP-2014/00068 zo dňa
02.05.2014 o ďalšie dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, t. j. do 25.07.2020. Týmto
rozhodnutím bol určený aj nový termín dokončenia predmetnej vodnej stavby do 31.12.2020.
Listom tunajšieho orgánu štátnej vodnej správy č. OU-DS-OSZP-2019/019371-002 Sza zo dňa 26.08.2019 bol
predĺžený termín dokončenia stavby do 31.12.2021.
Listom tunajšieho orgánu štátnej vodnej správy č. OU-DS-OSZP-2019/006212-039 Sza zo dňa 26.08.2019 bol
opravený chybný údaj v rozhodnutí Okresného úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné prostredie
č. OU-DS-OSZP-2014/005244-010 Seb K spisu č. OU-DS-OSZP-2013/00480, OU-DS-OSZP-2014/00068 zo dňa
02.05.2014.
Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby s názvom „D 1.2 Obec Vydrany – kanalizácia“ v rámci stavby „Region
Dunajská Streda – Odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou“ bolo vydané Okresným
úradom Dunajská Streda, odborom starostlivosti o životné prostredie č. OU-DS-OSZP/2014/00020-008 OLL
pokr. č. A2012/02312, A2013/00063 dňa 25.02.2014 pre Obec Vydrany, IČO 00228788. Rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňa 28.03.2014.
Rozhodnutím tunajšieho orgánu štátnej vodnej správy č. OU-DS-OSZP-2016/001763-003 Sza zo dňa 08.02.2016
bola predĺžená platnosť rozhodnutia Okresného úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné prostredie
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č. OU-DS-OSZP/2014/00020-008 OLL pokr. č. A2012/02312, A2013/00063 zo dňa 25.02.2014 o ďalšie dva roky
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, t. j. do 14.03.2018, pre Obec Vydrany, IČO 00228788.
Na základe dokumentu „Stanovy Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo“, Zduženie obcí kanalizácia
Vydrany - Veľké Blahovo, IČO 50116011 je oprávnený okrem iného vybudovať kanalizáciu v obci Vydrany,
kanalizáciu v obci Veľké Blahovo, skolaudovať a odovzdať tieto kanalizácie do užívania v aglomerácií Vydrany
- Veľké Blahovo. V zmysle § 70 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre
právnych nástupcov účastníkov konania.
Tunajší orgán štátnej vodnej správy na základe žiadosti Združenia obcí kanalizácia Vydrany – Veľké Blahovo, IČO
50116011 rozhodnutím č. OU-DS-OSZP-2018/002446-003 Sza zo dňa 12.02.2018 predĺžil platnosť rozhodnutia
Okresného úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-DS-OSZP-2016/001763-003
Sza zo dňa 08.02.2016, ktorým bola predĺžená platnosť rozhodnutia č. OU-DS-OSZP/2014/00020-008 OLL pokr. č.
A2012/02312, A2013/00063 zo dňa 25.02.2014 o ďalšie dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
t. j. do 14.03.2020, už novému stavebníkovi, ktorým je Združenie obcí kanalizácia Vydrany – Veľké Blahovo, IČO
50116011.
Listom tunajšieho orgánu štátnej vodnej správy č. OU-DS-OSZP-2019/019371-002 Sza zo dňa 26.08.2019 bol
predĺžený termín dokončenia stavby do 31.12.2021.
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-DS-OSZP-2022/003302-004
zo dňa 17.03.2022 a listom č. OU-DS-OSZP-2022/003302-005 zo dňa 18.03.2022 oznámil začatie kolaudačného
konania účastníkom konania a ostatným prizvaným osobám a organizáciám a súčasne nariadil ústne pojednávanie
spojené s miestnym šetrením na deň 19.04.2022. V oznámení tunajší orgán štátnej vodnej správy vyzval účastníkov,
aby na ústne pojednávanie vyslali štatutárneho zástupcu, alebo zástupcu s písomným splnomocnením a aby na tomto
jednaní vyjadrili svoje pripomienky a námietky. Zároveň účastníci konania boli upozornení, že na neskôr uplatnené
pripomienky nebude prihliadnuté.
Na ústnom konaní spojenom s miestnym šetrením, ktoré sa konalo dňa 19.04.2022 sa zúčastnil zástupca
navrhovateľa, starosta obce Vydrany, starostka obce Veľké Blahovo, zástupcovia dodávateľa stavby, zástupcovia
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., OZ Dunajská Streda, zástupca Hydromeliorácie, š.p. a zástupca
Okresného úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné prostredie.
Na ústnom pojednávaní spojeného s miestnym šetrením sa konštatovalo, že boli prevedené zmeny oproti projektovej
dokumentácie overenej v stavebnom konaní.
Počas ústneho pojednávania navrhovateľ bol ústne vyzvaný na doplnenie podania v zmysle protokolu, ktorý
podpísali všetci zúčastnení.
K vydaniu povolenia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku boli predložené nasledovné dokumenty/
doklady:
rozhodnutie Okresného úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-DSOSZP-2014/005244-010 Seb K spisu č. OU-DS-OSZP-2013/00480, OU-DS-OSZP-2014/00068 zo dňa 02.05.2014,
rozhodnutie Okresného úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-DSOSZP-2016/007709-004 Seb zo dňa 31.05.2016, rozhodnutie Okresného úradu Dunajská Streda, odboru
starostlivosti o životné prostredie č. OU-DS-OSZP-2018/009413-005 Seb zo dňa 22.06.2018, list Okresného
úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-DS-OSZP-2019/006212-039 Sza zo dňa
26.08.2019, rozhodnutie Okresného úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-DSOSZP/2014/00020-008 OLL pokr. č. A2012/02312, A2013/00063 zo dňa 25.02.2014, rozhodnutie Okresného
úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-DS-OSZP-2016/001763-003 Sza zo dňa
08.02.2016, rozhodnutie Okresného úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OUDS-OSZP-2018/002446-003 Sza zo dňa 12.02.2018, list Okresného úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti
o životné prostredie č. OU-DS-OSZP-2019/019371-002 Sza zo dňa 26.08.2019, výpis z registra združení obcí
vedeného Okresným úradom Trnava pre Združenie obcí kanalizácia Vydrany – Veľké Blahovo, Výpis z obchodného
registra - AVA-stav, s.r.o., stavebné denníky (6 ks), Dokumentácia skutočného realizovania stavby „Kanalizácia
Vydrany - Veľké Blahovo - Obec Vydrany“, Dokumentácia skutočného realizovania stavby „Kanalizácia Vydrany
- Veľké Blahovo – Obec Veľké Blahovo“, Odôvodnenie zmien vykonaných počas realizácie stavby „Kanalizácia
Vydrany – Veľké Blahovo“ v porovnaní s Projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie, Zmluva o zriadení
vecného bremena č. 001/2022/ZOK-VB uzatvorená medzi Obcou Veľké Blahovo a Združením obcí kanalizácia
Vydrany - Veľké Blahovo dňa 15.02.2022, Zmluva o zriadení vecného bremena č. 002/2022/ZOL-VB uzatvorená
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medzi Ľudovítom Vörösom, č. 483, 930 01 Veľké Blahovo, Csilla Vörösovou, č. 483, 930 01 Veľké Blahovo,
Ernestom Czafikom, Nám. priateľstva 2170/23, 929 01 Dunajská Streda, Vojtechom Domonkosom, č. 81, 930 01
Veľké Blahovo, Karmen Domonkosovou, č. 81, 930 01 Veľké Blahovo, Vojtechom Domonkosom, č. 203, 930
01 Veľké Blahovo, Máriou Gódányovou, Pinkové Kračany č. 38, 930 03 Kostolné Kračany, Lórántom Csicsaym,
č. 113, 930 08 Čiližská Radvaň, Katarínou Domonkosovou, Nám. Ármina Vámbéryho 53/9, 929 01 Dunajská
Streda, Ferdinandom Szellem, č. 36, 930 01 Veľké Blahovo, Ing. Ernestom Kázmérom, Podzáhradná 294/23, 929
01 Dunajská Streda, Bc. Margarétou Kázmérovou, Podzáhradná 294/23, 929 01 Dunajská Streda a Združením obcí
kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo dňa 17.05.2022, Zmluva o zriadení vecného bremena č. 003/2022/ZOKVB uzatvorená medzi Éva Szűcs, Tôňska cesta 608/26, 930 10 Dolný Štál, Anikó Vida, Nová Ves 2217/6, 929
01 Dunajská Streda, Teréziou Gaálovou, č. 94, 930 01 Veľké Blahovo, Jánom Koreňom, č. 404, 930 01 Veľké
Blahovo, EG Reality, a.s., IČO 50343211 a Združením obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo dňa 29.04.2022,
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 004/2022/ZOK-VB uzatvorená medzi Mestom Dunajská Streda a Združením
obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo dňa 28.04.2022, Zmluva o zriadení vecného bremena č. 005/2022/
ZOK-VB uzatvorená medzi Ing. Alfrédom Katona, č. 119, 925 42 Trstice, Ing. Ľudovítom Kulcsárom, Kúpeľná
4420/41, 929 01 Dunajská Streda, Beátou Kulcsárovou, Kúpeľná 4420/41, 929 01 Dunajská Streda, Dipl. Ing.
Jozefom Horváthom, Podzáhradná 611/16, 929 01 Dunajská Streda, MUDr. Renátou Narancsíkovou, Podzáhradná
611/16, 929 01 Dunajská Streda, Ing. Petrom Lelkesom, č. 418, 946 17 Sokolce, Martou Lelkesovou, Zoltána
Fábryho 1958/9, 929 01 Dunajská Streda, Evou Horváthovou, Galantská cesta 658/2B, 929 01 Dunajská Streda,
Štefanom Horváthom, Čečínska Potôň 71, 930 36 Horná Potôň, Gabrielom Soókym, č. 422, 930 36 Horná Potôň,
Ernestom Márkom, č. 77, 930 01 Veľké Blahovo, Ondrejom Márkom, č. 13, 930 01 Veľké Blahovo a Združením obcí
kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo dňa 2.05.2022, Zmluva o zriadení vecného bremena č. 006/2022/ZOK-VB
uzatvorená medzi Ing. Ladislavom Kálmánom, Kráľovské údolie 1830/18, 811 02 Bratislava, Ing. Arch. Zuzanou
Prutkayovou Jankovichovou, Pifflova 1241/4, 851 01 Bratislava a Združením obcí kanalizácia Vydrany - Veľké
Blahovo dňa 10.05.2022, Zmluva o zriadení vecného bremena č. 007/2022/ZOK-VB uzatvorená medzi JUDr.
Szabolcsom Hodosym, Krátka 2152/5, 929 01 Dunajská Streda, Jozefom Lászlóm, č. 178, 930 01 Veľké Blahovo
a Združením obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo dňa 25.04.2022, Zmluva o zriadení vecného bremena č.
009/2022/ZOK-VB uzatvorená medzi Szilvia Padosné Pok, Körtönye út 34, 7400 Kaposvár a Združením obcí
kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo dňa 29.04.2022, Zmluva o zriadení vecného bremena č. 010/2022/ZOK-VB
uzatvorená medzi Alžbetou Gaálovou, ul. Gen. Svobodu 1948/10, 929 01 Dunajská Streda, Veronikou Pódovou,
č. 95, 930 16 Vydrany, Vandou Bábicsovou, nám. SNP 185/4, 929 01 Dunajská Streda, Ferencom Čandalom,
929 01 Dunajská Streda, Ivetou Csizmadiovou, Orechová 1598/38, 946 03 Kolárovo, Norbertom Csibom, 930 16
Vydrany, Katarínou Csibovou, 930 16 Vydrany, Máriou Csibovou, Mierová 1430/49, 924 01 Galanta, Zuzanou
Bittovou, 924 01 Galanta, Margitou Antalovou, č. 369, 930 25 Vrakúň a Združením obcí kanalizácia Vydrany
- Veľké Blahovo dňa 12.05.2022, Zmluva o zriadení vecného bremena č. 011/2022/ZOK-VB uzatvorená medzi
Benediktom Törökom, Trhovisko č. 865/3, 929 01 Dunajská Streda, Anikó Lukovics, Záhradnícka č. 864/23, 930
11 Topoľníky, Jánom Majerníkom, Cyprichova č. 2484/62, 851 07 Bratislava, Ernestom Bognárom, Dunajská
765/59, 930 11 Topoľníky, Editou Presinszkou, Hlavná 153/145, 930 11 Topoľníky a Združením obcí kanalizácia
Vydrany - Veľké Blahovo dňa 17.05.2022, Zmluva o zriadení vecného bremena č. 012/2022/ZOK-VB uzatvorená
medzi Obcou Veľké Blahovo a Združením obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo dňa 10.05.2022, Zmluva
o zriadení vecného bremena č. 013/2022/ZOK-VB uzatvorená medzi Dominikou Egriovou, Dudvážska 5112/31,
821 07 Bratislava a Združením obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo dňa 12.05.2022, Zmluva o zriadení
vecného bremena č. 001/2022/ZOK-Vy uzatvorená medzi Obcou Vydrany a Združením obcí kanalizácia Vydrany
- Veľké Blahovo dňa 16.02.2022, Zmluva o zriadení vecného bremena č. 002/2022/ZOK-VY uzatvorená medzi
Obcou Vydrany, JUDr. Szabolcsom Hodosym, Ing. Vojtechom Hodosym a Združením obcí kanalizácia Vydrany Veľké Blahovo 12.04.2022, Zmluva o zriadení vecného bremena č. 003/2022/ZOK-VY uzatvorená medzi Štefanom
Sárközim, č. 253, 930 16 Vydrany, Monikou Sárköziovou, č. 253, 930 16 Vydrany, Ing. Štefanom Šipošom, ul.
Kálmána Mikszátha 1989/20, 929 01 Dunajská Streda, PhDr. Evou Šipošovou, ul. Kálmána Mikszátha 1989/20, 929
01 Dunajská Streda, Irenou Hodosiovou, č. 301, 930 16 Vydrany, Jurajom Szellem, č. 303, 930 16 Vydrany, Rozáliou
Tóthovou, Smetanov háj 291/28, 929 01 Dunajská Streda, Štefanom Szellem, č. 213, 930 16 Vydrany, Andorom
Szellem, č. 303, 930 16 Vydrany, Zsoltom Hodosim, č. 304, 930 16 Vydrany, Jurajom Csepim č. 424, 930 16 Vydrany,
Violou Csepiovou, č. 424, 930 16 Vydrany, Štefanom Csongom, č. 528, 930 16 Vydrany, Klárou Makkyovou, Nová
Ve 2217/3, 929 01 Dunajská Streda, Bc. Andreou Csongovou, č. 528, 930 16 Vydrany, Ing. Slávkou Kmeťovou,
č. 497, 930 16 Vydrany, MUDr. Jozefom Kmeťom, č. 492, 930 16 Vydrany, Vladislavom Kmeťom, č. 515, 930 16
Vydrany, Vojtechom Márkom, č. 138, 930 01 Veľké Blahovo, Mgr. Anikó Sztrányovszkou, Nová Ves 2221/8, 929
01 Dunajská Streda, Richardom Jókaim, Havrania 2156/7, 949 01 Nitra, AL Agroservisom, s.r.o., IČO 36280208,
PIREUS GROUP s.r.o., IČO 36826341, REC-TEAM a.s., IČO 45905088, Mgr. Annou Bulajčíkovou, č. 393, 930
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16 Vydrany, Michaelou Dobšovičovou, Roseggergasse 17, 024 05 Bad Deutsch-Altenburg, Austria a Združením
obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo dňa 12.05.2022, Zmluva o zriadení vecného bremena č. 004/2022/ZOKVY uzatvorená medzi JUDr. Szabolcsom Hodosym, Krátka 2152/5, 929 01 Dunajská Streda, Alžbetou Tászliovou,
Letištná 1676/13, 929 01 Dunajská Streda, Vladimírom Káčerom, Záhradnícka 899/6, 929 01 Dunajská Streda,
Tímeou Jankai, č. 123, 930 02 Orechová Potôň, Alžbetou Csibovou, Jilemnického 233/25, 929 01 Dunajská Streda,
Árpádom Nagyom, Malá Paka 58, 930 51 Veľká Paka, Jozefom Pódom, č. 486 930 16 Vydrany, Petrom Pódom,
č. 516, 930 16 Vydrany, Ing. Editou Gocoňovou, č. 450, 930 16 Vydrany a Združením obcí kanalizácia Vydrany
- Veľké Blahovo dňa 10.05.2022, Zmluva o zriadení vecného bremena č. 005/2022/ZOK-VY uzatvorená medzi
Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Veľké Blahovo, IČO 34073205 a Združením obcí kanalizácia Vydrany - Veľké
Blahovo dňa 22.04.2022, Zmluva o zriadení vecného bremena č. 006/2022/ZOK-VY uzatvorená medzi Ľudovítom
Molnárom, Záhradnícka 1726/1, 929 01 Dunajská Streda, Bc. Kristínou Molnárovou, č. 213, 930 01 Veľké Blahovo,
Ing. Lászlóm Molnárom, Ulica svätého Juraja 1165/26, 929 01 Dunajská Streda, Ing. Jánosom Kovácsom, ul. Imre
Madácha 2019/9, 929 01 Dunajská Streda, Petrom Kovácsom, Záhradnícka 1727/5, 929 01 Dunajská Streda, Éva
Szűcs, Tôňska Cesta 608/26, 930 10 Dolný Štál, Anikó Vida, Nová Ves 2217/6, 929 01 Dunajská Streda, Jánom
Koreňom, č. 404, 930 01 Veľké Blahovo, Teréziou Gaálovou, č. 94, 930 01 Veľké Blahovo a Združením obcí
kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo dňa 23.03.2022, Zmluva o zriadení vecného bremena č. 008/2022/ZOK-VY
uzatvorená medzi Ing. Dávidom Bahoreczom, č. 478, 930 16 Vydrany a Združením obcí kanalizácia Vydrany - Veľké
Blahovo dňa 10.05.2022, Zmluva o zriadení vecného bremena č. 009/2022/ZOK-VY uzatvorená medzi Alexandrom
Angyalom, č. 480, 930 16 Vydrany, Alicou Angyal, č. 223, 930 16 Vydrany a Združením obcí kanalizácia Vydrany Veľké Blahovo dňa 9.3.2022, Zmluva o zriadení vecného bremena č. 010/2022/ZOK-VY uzatvorená medzi Violou
Simonovou, č. 422, 930 16 Vydrany, Zuzanou Metzner, č. 264, 925 26 Rece, Júliusom Simonom, ul. Jánosa
Esterházyho 13, 929 01 Dunajská Streda a Združením obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo dňa 28.04.2022,
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 011/2022/ZOK-VY uzatvorená medzi Obcou Vydrany a Združením obcí
kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo dňa 29.04.2022, Stanovisko SPF k vydaniu povolenia na predčasné užívanie
stavby č. SPFS65900/2022/740 SPFZ60265/2022 zo dňa 19.4.2022, Čestné vyhlásenie Obce Veľké Blahovo č. p.:
OCUVB-240/2022 zo dňa 09.05.2022 (ktorým Obec Veľké Blahovo vyhlásila, že na pozemku reg. „E“ p. č. 737/1 k.
ú. Veľké Blahovo je postavená inžinierska stavba - časť cesty druhej triedy č. II/572 s betónovým povrchom, ktorá
tvorí súčasť komunikačného systému a systému hromadnej dopravy, a nachádzajúca sa na ňom aj prislúchajúce časť
cestného ochranného pásma cesty č. II/572), Záznam z rozhodovania podielových spoluvlastníkov o hospodárení so
spoločnou vecou zo dňa 26.04.2022 (v zmysle ktorého v súlade s § 139 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. bolo prijaté
rozhodnutie o súhlase s vydaním užívacieho povolenia líniovej stavby „Kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo“
časť „D 1.2 Obec Vydrany - kanalizácia“ vybudovaná na spoločných pozemkoch vedených na LV č. 1463 v k. ú.
Vydrany), Úradný výpis z Uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Vydrany č. 626 zo dňa 25.04.2022, Úradný výpis
z Uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Vydrany č. 627 zo dňa 25.04.2022, Čestné vyhlásenie Obce Vydrany
č. OcUVY-347/2022 ev. č. 727/2022 zo dňa 22.04.2022 (ktorým Obec Vydrany vyhlásila, že na pozemku reg.
„E“ p. č. 430 k. ú. Vydrany je postavená inžinierska stavba - miestna komunikácia a asfaltobetónovým povrchom,
ktorá tvorí súčasť komunikačného systému a systému hromadnej dopravy Obce Vydrany), Čestné vyhlásenie
Obce Veľké Blahovo č. p.: OCUVB-266/2022 zo dňa 20.05.2022 (ktorým Obec Veľké Blahovo vyhlásila, že na
pozemok reg. „C“ p. č. 688/16 k. ú. Veľké Blahovo tvorí súčasť komunikačného systému a systému hromadnej
dopravy, ako prislúchajúce cestné ochranné pásmo k inžinierskej stavbe – ceste druhej triedy č. II/572.), Protokol
o odovzdaní a prevzatí stavby, Reklamačný protokol Príloha č. 2 k Protokolu o vyhotovení diela zo dňa 07.10.201,
Porealizačné zameranie „Kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo - Obec Veľké Blahovo - Splašková kanalizácia,
kanalizačné prípojky, výtlačné potrubie z ČS“, Porealizačné zameranie „Kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo
- Obec Veľké Blahovo – Porealizačné zameranie elektrických prípojok pre ČS1 – ČS7, Porealizačné zameranie
„Kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo - Obec Vydrany - Splašková kanalizácia, kanalizačné prípojky, výtlačné
potrubie z ČS“, Porealizačné zameranie „Kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo - Obec Vydrany - Porealizačné
zameranie elektrických prípojok pre ČS, Geometrický plán na zriadenie vecného bremena na právo uloženia
inžinierskych sietí na pč. 690/1, 752/122, 752/191, vid pozn. vo vyznačenom rozsahu - číslo plánu 25-3/2021,
Geometrický plán na zriadenie vecného bremena na právo uloženia inžinierskych sietí na pč. 118, 412/1, 449/1
viď. pozn. Vo vyznačenom rozsahu - číslo plánu 26-1/2021, Geometrický plán na zriadenie vecného bremena na
právo uloženia inžinierskych sietí na pč. 3458/1, :/2, :/17, 3462/4, :/181, 3465/94 vo vyznačenom rozsahu - číslo
plánu 25-1/2021, Geometrický plán na zriadenie vecného bremena na právo uloženia inžinierskych sietí na pč.
691/4, 691/13, 691/30, 691/12, 668/4, 689, 1/2, 752/57 - číslo plánu 25-4/2021, Geometrický plán na zriadenie
vecného bremena na právo uloženia inžinierskych sietí na pč. 10/3, 10/4, 10/5, 11/2, 11/4 - číslo plánu 25-2/2021,
Geometrický plán na zameranie prečerpávacej stanice ČS 1 pč. 752/199 - číslo plánu 3-8/2021, Geometrický
plán na zameranie prečerpávacej stanice ČS 2 pč. 256/6 - číslo plánu 3-9/2021, Geometrický plán na zameranie
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prečerpávacej stanice ČS 3 pč. 1066/142 - číslo plánu 3-10/2021, Geometrický plán na zameranie prečerpávacej
stanice ČS 4 pč. 752/200 - číslo plánu 3-11/2021, Geometrický plán na zameranie prečerpávacej stanice ČS 5 pč.
156/11 - číslo plánu 3-12/2021, Geometrický plán na zameranie prečerpávacej stanice ČS 6 pč. 686/12 - číslo
plánu 3-13/2021, Geometrický plán na obnovenie pôvodnej pč. 828/1 (nové pč. 826/4) - číslo plánu 197/2020,
Geometrický plán na zameranie prečerpávacej stanice ČS AA na pč. 533/10 - číslo plánu 3-4/2021, Geometrický
plán na zameranie prečerpávacej stanice ČS AC na pč. 100/3 a na zmenu druhu pozemku pč. 100/3 - číslo plánu
3-6/2021, Geometrický plán na zameranie prečerpávacej stanice ČS AD na pč. 196/4 a na zmenu druhu pozemku
pč. 196/4 - číslo plánu 3-3/2021, Geometrický plán na zameranie prečerpávacej stanice ČS AD3 na pč. 423/87 a na
zmenu druhu pozemku pč. 423/87 - číslo plánu 3-2/2021, Geometrický plán na zameranie prečerpávacej stanice ČS
AE na pč. 770/115 a na zmenu druhu pozemku pč. 770/115 - číslo plánu 3-1/2021, Geometrický plán na zameranie
prečerpávacej stanice ČS AG pč. 810/25 - číslo plánu 3-7/2021, Geometrický plán na zameranie prečerpávacej
stanice ČS AH na pč. 602/361 a odňatie pozemku pč. 602/361 z PPF - číslo plánu 3-5/2021, Geometrický plán
na zriadenie vecného bremena na právo uloženia inžinierskych sietí na pč. 691/4, 691/30 vo vyznačených dieloch
– číslo plánu 96/2022, Geometrický plán na zameranie prečerpávacej stanice ČS7 na pč. 826/5 a zmena druhu
pozemku pč. 826/5 – číslo plánu 3-14/2021, Kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo, Obec Veľké Blahovo Splašková
kanalizácia, kanalizačné prípojky, výtlačné potrubia z ČS - Zameranie prekládky výtlačného potrubia Veľké Blahovo
- Dunajská Streda, Veľké Blahovo kanalizácia - Porealizačné zameranie prekládky elektrickej prípojky pre ČS1,
certifikáty a atesty použitých materiálov, záručné listy ponorných kalových čerpadiel (28 ks), Zápis z funkčného
preskúšania prečerpávacej stanice splaškových vôd a uvedenia do prevádzky - ČS AA Vydrany, Zápis z funkčného
preskúšania prečerpávacej stanice splaškových vôd a uvedenia do prevádzky - ČS AC Vydrany, Zápis z funkčného
preskúšania prečerpávacej stanice splaškových vôd a uvedenia do prevádzky - ČS AD Vydrany, Zápis z funkčného
preskúšania prečerpávacej stanice splaškových vôd a uvedenia do prevádzky - ČS AD3 Vydrany, Zápis z funkčného
preskúšania prečerpávacej stanice splaškových vôd a uvedenia do prevádzky - ČS AE Vydrany, Zápis z funkčného
preskúšania prečerpávacej stanice splaškových vôd a uvedenia do prevádzky - ČS AG Vydrany, Zápis z funkčného
preskúšania prečerpávacej stanice splaškových vôd a uvedenia do prevádzky - ČS AH Vydrany, Zápis z funkčného
preskúšania prečerpávacej stanice splaškových vôd a uvedenia do prevádzky - ČS 1 Veľké Blahovo, Zápis z
funkčného preskúšania prečerpávacej stanice splaškových vôd a uvedenia do prevádzky - ČS 2 Veľké Blahovo, Zápis
z funkčného preskúšania prečerpávacej stanice splaškových vôd a uvedenia do prevádzky - ČS 3 Veľké Blahovo,
Zápis z funkčného preskúšania prečerpávacej stanice splaškových vôd a uvedenia do prevádzky - ČS 4 Veľké
Blahovo, Zápis z funkčného preskúšania prečerpávacej stanice splaškových vôd a uvedenia do prevádzky - ČS 5
Veľké Blahovo, Zápis z funkčného preskúšania prečerpávacej stanice splaškových vôd a uvedenia do prevádzky - ČS
6 Veľké Blahovo, Zápis z funkčného preskúšania prečerpávacej stanice splaškových vôd a uvedenia do prevádzky
- ČS 7 Veľké Blahovo, Kontrola zhutnenia - Kanalizácia Veľké Blahovo - Vydrany - stoka A, A1 a F2 - spätný
zásyp kanalizácie, Kontrola zhutnenia - Kanalizácia Veľké Blahovo - Vydrany - stoka AH, AE-4, AE, AE-3, AE-2
a AE-1 - spätný zásyp kanalizácie, Kontrola zhutnenia - Kanalizácia Veľké Blahovo - Vydrany - stoka A, A1 a F2
- spätný zásyp kanalizácie, Kontrola zhutnenia - Kanalizácia Veľké Blahovo - Vydrany - stoka B1-1, B1-2, G a
B1-1-1 - spätný zásyp kanalizácie, Kontrola zhutnenia - Kanalizácia Veľké Blahovo - Vydrany - stoka AB1-1, AD-2,
AD1-1, AD, AD-1, AH-1, B, C, AG2, C1, AC1-2, AC-1, AD1-2, AB, AB1 - spätný zásyp kanalizácie, Kontrola
zhutnenia - Kanalizácia Veľké Blahovo - Vydrany - stoka B1-1, B2, D a D1 - spätný zásyp kanalizácie, Kontrola
zhutnenia - Kanalizácia - Vydrany - stoka AA1 - spätný zásyp kanalizácie, Kontrola zhutnenia - Kanalizácia Veľké
Blahovo - Vydrany - stoka F1, F a D2 - spätný zásyp kanalizácie, Zaťažovacia skúška dynamickou doskou - protokol
č. 01/2020 - Veľké Blahovo - stoka B1, Zaťažovacia skúška dynamickou doskou - protokol č. 02/2020 - Veľké
Blahovo - stoka B1-3, Zaťažovacia skúška dynamickou doskou - protokol č. 03/2020 - Veľké Blahovo - stoka E
+E1, Zaťažovacia skúška dynamickou doskou - protokol č. 01/2020 - Vydrany - stoka AB-2, Zaťažovacia skúška
dynamickou doskou - protokol č. 02/2020 - Vydrany - stoka AC, Zaťažovacia skúška dynamickou doskou - protokol
č. 03/2020 - Vydrany - stoka AC-1, Zaťažovacia skúška dynamickou doskou - protokol č. 04/2020 - Vydrany stoka AC1-1, Zaťažovacia skúška dynamickou doskou - protokol č. 05/2020 - Vydrany - stoka AC1-2, Zaťažovacia
skúška dynamickou doskou - protokol č. 06/2020 - Vydrany - stoka AD-3, Zaťažovacia skúška dynamickou doskou
- protokol č. 07/2020 - Vydrany - stoka AD3-1, Zaťažovacia skúška dynamickou doskou - protokol č. 08/2020
- Vydrany - stoka AD3-1-1, Zaťažovacia skúška dynamickou doskou - protokol č. 09/2020 - Vydrany - stoka
AD3-1-2, Zaťažovacia skúška dynamickou doskou - protokol č. 10/2020 - Vydrany - stoka AD3-2, Zaťažovacia
skúška dynamickou doskou - protokol č. 11/2020 - Vydrany - stoka AD3-3, Zaťažovacia skúška dynamickou
doskou - protokol č. 12/2020 - Vydrany - stoka AD3-4, Zaťažovacia skúška dynamickou doskou - protokol č.
13/2020 - Vydrany - stoka AG, Zaťažovacia skúška dynamickou doskou - protokol č. 14/2020 - Vydrany - stoka
AG-1, Zaťažovacia skúška dynamickou doskou - protokol č. 15/2020 - Vydrany - stoka AG-3, Zaťažovacia skúška
dynamickou doskou - protokol č. 16/2020 - Vydrany - stoka AG-3-1, Zaťažovacia skúška dynamickou doskou 14 / 22

protokol č. 17/2020 - Vydrany - stoka AA, Zaťažovacia skúška dynamickou doskou - protokol č. 17/2020 - Vydrany
- stoka AC-1-2-1, Protokol o tlakovej skúške potrubia – výtlak AA, Protokol o tlakovej skúške potrubia – výtlak
AC, Protokol o tlakovej skúške potrubia – výtlak AD, Protokol o tlakovej skúške potrubia – výtlak AD-3, Protokol
o tlakovej skúške potrubia – výtlak AE, Protokol o tlakovej skúške potrubia – výtlak AG, Protokol o tlakovej skúške
potrubia – výtlak AH, Protokol o tlakovej skúške potrubia – výtlak V-1, Protokol o tlakovej skúške potrubia – výtlak
V-2, Protokol o tlakovej skúške potrubia – výtlak V-3, Protokol o tlakovej skúške potrubia – výtlak V-4, Protokol
o tlakovej skúške potrubia – výtlak V-5, Protokol o tlakovej skúške potrubia – výtlak V-6, Protokol o tlakovej
skúške potrubia – výtlak V-7, Zápis o skúške vodotesnosti spúšťanej Čerpacej stanice odpadových vôd - ČS AA
– Vydrany, Zápis o skúške vodotesnosti spúšťanej Čerpacej stanice odpadových vôd - ČS AC – Vydrany, Zápis o
skúške vodotesnosti spúšťanej Čerpacej stanice odpadových vôd - ČS AD – Vydrany, Zápis o skúške vodotesnosti
spúšťanej Čerpacej stanice odpadových vôd - ČS AD-3 – Vydrany, Zápis o skúške vodotesnosti spúšťanej Čerpacej
stanice odpadových vôd - ČS AE – Vydrany, Zápis o skúške vodotesnosti spúšťanej Čerpacej stanice odpadových vôd
- ČS AG – Vydrany, Zápis o skúške vodotesnosti spúšťanej Čerpacej stanice odpadových vôd - ČS AH – Vydrany,
Zápis o skúške vodotesnosti spúšťanej Čerpacej stanice odpadových vôd - Veľké Blahovo - ČS 1, Zápis o skúške
vodotesnosti spúšťanej Čerpacej stanice odpadových vôd - Veľké Blahovo - ČS 2, Zápis o skúške vodotesnosti
spúšťanej Čerpacej stanice odpadových vôd - Veľké Blahovo - ČS 3, Zápis o skúške vodotesnosti spúšťanej Čerpacej
stanice odpadových vôd - Veľké Blahovo - ČS 4, Zápis o skúške vodotesnosti spúšťanej Čerpacej stanice odpadových
vôd - Veľké Blahovo - ČS 5, Zápis o skúške vodotesnosti spúšťanej Čerpacej stanice odpadových vôd - Veľké
Blahovo - ČS 6, Zápis o skúške vodotesnosti spúšťanej Čerpacej stanice odpadových vôd - Veľké Blahovo - ČS
7, Zápis o skúške vodotesnosti revíznych šácht – úsek A (8 ks), Zápis o skúške vodotesnosti revíznych šácht
– úsek A-1 (6 ks), Zápis o skúške vodotesnosti revíznych šácht – úsek B (18 ks), Zápis o skúške vodotesnosti
revíznych šácht – úsek B-1 (20 ks), Zápis o skúške vodotesnosti revíznych šácht – úsek B1-1 (8 ks), Zápis o skúške
vodotesnosti revíznych šácht – úsek B1-1-1 (3 ks), Zápis o skúške vodotesnosti revíznych šácht – úsek B1-2 (2
ks), Zápis o skúške vodotesnosti revíznych šácht – úsek B1-3 (3 ks), Zápis o skúške vodotesnosti revíznych šácht
– úsek B-2 (5 ks), Zápis o skúške vodotesnosti revíznych šácht – úsek C (18 ks), Zápis o skúške vodotesnosti
revíznych šácht – úsek C-1 (2 ks), Zápis o skúške vodotesnosti revíznych šácht – úsek D (7 ks), Zápis o skúške
vodotesnosti revíznych šácht – úsek D-1 (11 ks), Zápis o skúške vodotesnosti revíznych šácht – úsek D-2 (5 ks),
Zápis o skúške vodotesnosti revíznych šácht – úsek E – E1 (14 ks), Zápis o skúške vodotesnosti revíznych šácht
– úsek F (12 ks), Zápis o skúške vodotesnosti revíznych šácht – úsek F-1 (7 ks), Zápis o skúške vodotesnosti
revíznych šácht – úsek F-2 (7 ks), Zápis o skúške vodotesnosti revíznych šácht – úsek G (8 ks), Zápis o skúške
vodotesnosti revíznych šácht – úsek AA (8 ks), Zápis o skúške vodotesnosti revíznych šácht – úsek AA-1 (10 ks),
Zápis o skúške vodotesnosti revíznych šácht – úsek AB (11 ks), Zápis o skúške vodotesnosti revíznych šácht –
úsek AB-1 (7 ks), Zápis o skúške vodotesnosti revíznych šácht – úsek AB1-1 (1 ks), Zápis o skúške vodotesnosti
revíznych šácht – úsek AB-2 (6 ks), Zápis o skúške vodotesnosti revíznych šácht – úsek AC (11 ks), Zápis o skúške
vodotesnosti revíznych šácht – úsek AC-1 (17 ks), Zápis o skúške vodotesnosti revíznych šácht – úsek AC1-1 (6
ks), Zápis o skúške vodotesnosti revíznych šácht – úsek AC1-2 (7 ks), Zápis o skúške vodotesnosti revíznych šácht
– úsek AC1-2-1 (3 ks), Zápis o skúške vodotesnosti revíznych šácht – úsek AD (3 ks), Zápis o skúške vodotesnosti
revíznych šácht – úsek AD-1 (4 ks), Zápis o skúške vodotesnosti revíznych šácht – úsek AD1-1 (3 ks), Zápis o
skúške vodotesnosti revíznych šácht – úsek AD1-2 (5 ks), Zápis o skúške vodotesnosti revíznych šácht – úsek AD-2
(6 ks), Zápis o skúške vodotesnosti revíznych šácht – úsek AD-3 (8 ks), Zápis o skúške vodotesnosti revíznych
šácht – úsek AD3-1 (17 ks), Zápis o skúške vodotesnosti revíznych šácht – úsek AD3-1-1 (8 ks), Zápis o skúške
vodotesnosti revíznych šácht – úsek AD3-1-2 (2 ks), Zápis o skúške vodotesnosti revíznych šácht – úsek AD3-2 (4
ks), Zápis o skúške vodotesnosti revíznych šácht – úsek AD3-3 (1 ks), Zápis o skúške vodotesnosti revíznych šácht
– úsek AD3-4 (2 ks), Zápis o skúške vodotesnosti revíznych šácht – úsek AE (18 ks), Zápis o skúške vodotesnosti
revíznych šácht – úsek AE-1 (5 ks), Zápis o skúške vodotesnosti revíznych šácht – úsek AE-2 (3 ks), Zápis o skúške
vodotesnosti revíznych šácht – úsek AE 3 (4 ks), Zápis o skúške vodotesnosti revíznych šácht – úsek AE 4 (4 ks),
Zápis o skúške vodotesnosti revíznych šácht – úsek AG (11 ks), Zápis o skúške vodotesnosti revíznych šácht –
úsek AG-1 (8 ks), Zápis o skúške vodotesnosti revíznych šácht – úsek AG-2 (6 ks), Zápis o skúške vodotesnosti
revíznych šácht – úsek AG-3 (11 ks), Zápis o skúške vodotesnosti revíznych šácht – úsek AG-3-1 (6 ks), Zápis
o skúške vodotesnosti revíznych šácht – úsek AH (11 ks), Zápis o skúške vodotesnosti revíznych šácht – úsek
AH-1 (11 ks), Protokol o skúške vodotesnosti kanalizačného potrubia - Stoka „A“, Protokol o skúške vodotesnosti
kanalizačného potrubia - Stoka „A1“, Protokol o skúške vodotesnosti kanalizačného potrubia - Stoka „B“, Protokol
o skúške vodotesnosti kanalizačného potrubia - Stoka „B1“, Protokol o skúške vodotesnosti kanalizačného potrubia
- Stoka „B1-1“, Protokol o skúške vodotesnosti kanalizačného potrubia - Stoka „B1-1-1“, Protokol o skúške
vodotesnosti kanalizačného potrubia - Stoka „B1-2“, Protokol o skúške vodotesnosti kanalizačného potrubia - Stoka
„B1-3“, Protokol o skúške vodotesnosti kanalizačného potrubia - Stoka „B2“, Protokol o skúške vodotesnosti
15 / 22

kanalizačného potrubia - Stoka „C“, Protokol o skúške vodotesnosti kanalizačného potrubia - Stoka „C1“, Protokol
o skúške vodotesnosti kanalizačného potrubia - Stoka „D“, Protokol o skúške vodotesnosti kanalizačného potrubia
- Stoka „D1“, Protokol o skúške vodotesnosti kanalizačného potrubia - Stoka „D2“, Protokol o skúške vodotesnosti
kanalizačného potrubia - Stoka „E+E1“, Protokol o skúške vodotesnosti kanalizačného potrubia - Stoka „F“,,
Protokol o skúške vodotesnosti kanalizačného potrubia - Stoka „F1“, Protokol o skúške vodotesnosti kanalizačného
potrubia - Stoka „F2“, Protokol o skúške vodotesnosti kanalizačného potrubia - Stoka „G“, Protokol o skúške
vodotesnosti kanalizačného potrubia - Stoka „AA“, Protokol o skúške vodotesnosti kanalizačného potrubia - Stoka
„AA-1“, Protokol o skúške vodotesnosti kanalizačného potrubia - Stoka „AB“, Protokol o skúške vodotesnosti
kanalizačného potrubia - Stoka „AB-1“, Protokol o skúške vodotesnosti kanalizačného potrubia - Stoka „AB-2“,
Protokol o skúške vodotesnosti kanalizačného potrubia - Stoka „AC“, Protokol o skúške vodotesnosti kanalizačného
potrubia - Stoka „AC-1“, Protokol o skúške vodotesnosti kanalizačného potrubia - Stoka „AC1-1“, Protokol
o skúške vodotesnosti kanalizačného potrubia - Stoka „AC1-2“, Protokol o skúške vodotesnosti kanalizačného
potrubia - Stoka „AC1-2-1“, Protokol o skúške vodotesnosti kanalizačného potrubia - Stoka „AD“, Protokol
o skúške vodotesnosti kanalizačného potrubia - Stoka „AD-1“, Protokol o skúške vodotesnosti kanalizačného
potrubia - Stoka „AD1-1“, Protokol o skúške vodotesnosti kanalizačného potrubia - Stoka „AD1-2“, Protokol
o skúške vodotesnosti kanalizačného potrubia -Stoka „AD-2“, Protokol o skúške vodotesnosti kanalizačného
potrubia -Stoka „AD-3“, Protokol o skúške vodotesnosti kanalizačného potrubia -Stoka „AD-3-1“, Protokol o
skúške vodotesnosti kanalizačného potrubia - Stoka „AD3-1-1“, Protokol o skúške vodotesnosti kanalizačného
potrubia - Stoka „AD3-1-2“, Protokol o skúške vodotesnosti kanalizačného potrubia - Stoka „AD3-2“, Protokol
o skúške vodotesnosti kanalizačného potrubia - Stoka „AD3-3“, Protokol o skúške vodotesnosti kanalizačného
potrubia - Stoka „AD3-4“, Protokol o skúške vodotesnosti kanalizačného potrubia - Stoka „AE“, Protokol
o skúške vodotesnosti kanalizačného potrubia - Stoka „EA1“, Protokol o skúške vodotesnosti kanalizačného
potrubia - Stoka „EA2“, Protokol o skúške vodotesnosti kanalizačného potrubia - Stoka „AE3“, Protokol o
skúške vodotesnosti kanalizačného potrubia - Stoka „AE4“, Protokol o skúške vodotesnosti kanalizačného potrubia
- Stoka „AG“, Protokol o skúške vodotesnosti kanalizačného potrubia - Stoka „AG - 1“, Protokol o skúške
vodotesnosti kanalizačného potrubia - Stoka „AG-2“, Protokol o skúške vodotesnosti kanalizačného potrubia - Stoka
„AG-3“, Protokol o skúške vodotesnosti kanalizačného potrubia - Stoka „AG 3-1“, Protokol o skúške vodotesnosti
kanalizačného potrubia - Stoka „AH“, Protokol o skúške vodotesnosti kanalizačného potrubia - Stoka „AH-1“,
Protokol o kusovej skúške rozvádzača STN EN 61439-1 - ČS1 - Veľké Blahovo - Druh siete: 1+N+PE AC 50 Hz
230V TN-S, 2+PE DC 24 V PEL V, 2 DC 24V SELV, Protokol o kusovej skúške rozvádzača STN EN 61439-1 ČS1 - Veľké Blahovo - Druh siete: 3+N+PE AC 50 Hz 3x400/230V TN-S, 2+PE DC 24V PELV, Protokol o kusovej
skúške rozvádzača STN EN 61439-1 - ČS2 - Veľké Blahovo - Druh siete: 3+N+PE AC 50 Hz 400/230V TN-S,
2+PE DC 24V PELV, 2 DC 24V SELV, Protokol o kusovej skúške rozvádzača STN EN 61439-1 - ČS3 - Veľké
Blahovo - Druh siete: 3+N+PE AC 50 Hz 400/230V TN-S, 2+PE DC 24V PELV, 2 DC 24V SELV, Protokol o
kusovej skúške rozvádzača STN EN 61439-1 - ČS4 - Veľké Blahovo - Druh siete: 3+N+PE AC 50 Hz 400/230V
TN-S, 2+PE DC 24V PELV, 2 DC 24V SELV, Protokol o kusovej skúške rozvádzača STN EN 61439-1 - ČS5
- Veľké Blahovo - Druh siete: 3+N+PE AC 50 Hz 400/230V TN-S, 2+PE DC 24V PELV, 2 DC 24V SELV,
Protokol o kusovej skúške rozvádzača STN EN 61439-1 - ČS6 - Veľké Blahovo - Druh siete: 3+N+PE AC 50
Hz 400/230V TN-S, 2+PE DC 24V PELV, 2 DC 24V SELV, Protokol o kusovej skúške rozvádzača STN EN
61439-1 - ČS7 - Veľké Blahovo - Druh siete: 3+N+PE AC 50 Hz 400/230V TN-S, 2+PE DC 24V PELV, 2 DC
24V SELV, Protokol o kusovej skúške rozvádzača STN EN 61439-1 - ČSAA – Vydrany - Druh siete: 1+N+PE
AC 50 Hz 230V TN-S, 2+PE DC 24V PELV, 2 DC 24V SELV, Protokol o kusovej skúške rozvádzača STN EN
61439-1 - ČSAA – Vydrany - Druh siete: 3+N+PE AC 50 Hz 3x400/230V TN-S, 2+PE DC 24V PELV, Protokol
o kusovej skúške rozvádzača STN EN 61439-1 - ČSAC – Vydrany - Druh siete: 3+N+PE AC 50 Hz 400/230V
TN-S, 2+PE DC 24V PELV, 2 DC 24V SELV, Protokol o kusovej skúške rozvádzača STN EN 61439-1 - ČSAD
– Vydrany - Druh siete: 3+N+PE AC 50 Hz 400/230V TN-S, 2+PE DC 24V PELV, 2 DC 24V SELV, Protokol
o kusovej skúške rozvádzača STN EN 61439-1 - ČSAD3 – Vydrany - Druh siete: 3+N+PE AC 50 Hz 400/230V
TN-S, 2+PE DC 24V PELV, 2 DC 24V SELV, Protokol o kusovej skúške rozvádzača STN EN 61439-1 - ČSAE
– Vydrany - Druh siete: 3+N+PE AC 50 Hz 400/230V TN-S, 2+PE DC 24V PELV, 2 DC 24V SELV, Protokol
o kusovej skúške rozvádzača STN EN 61439-1 - ČSAG – Vydrany - Druh siete: 3+N+PE AC 50 Hz 400/230V
TN-S, 2+PE DC 24V PELV, 2 DC 24V SELV, Protokol o kusovej skúške rozvádzača STN EN 61439-1 - ČSAH
– Vydrany - Druh siete: 3+N+PE AC 50 Hz 400/230V TN-S, 2+PE DC 24V PELV, 2 DC 24V SELV, FAT –
Továrenské funkčné testy pre AVA-stav, s.r.o. - 13159B AVA STAV 14xCS pre COV Kútniky (pre ČS1-7 Veľké
Blahovo a ČS AA, AC, AD AD3, AE, AG, AH - neboli záznamy o nedostatkoch, Správa o odbornej prehliadke
a odbornej skúške elektrického zariadenia - Pripojenie rozvádzača RMD (K474) - ČS1 Veľké Blahovo, Správa o
odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia – Pripojenie rozvádzača RMD (K475) – ČS2 Veľké
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Blahovo, Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia – Pripojenie rozvádzača RMD
(K476) – ČS3 Veľké Blahovo, Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia – Pripojenie
rozvádzača RMD (K477) – ČS4 Veľké Blahovo, Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického
zariadenia – Pripojenie rozvádzača RMD (K478) – ČS5 Veľké Blahovo, Správa o odbornej prehliadke a odbornej
skúške elektrického zariadenia – Pripojenie rozvádzača RMD (K479) – ČS6 Veľké Blahovo, Správa o odbornej
prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia – Pripojenie rozvádzača RMD (K480) – ČS7 Veľké Blahovo,
Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia – Pripojenie rozvádzača RMD (K481) –
ČSAA Vydrany (2 ks – iné druhy siete), Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia –
Pripojenie rozvádzača RMD (K482) – ČSAC Vydrany, Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického
zariadenia – Pripojenie rozvádzača RMD (K483) – ČSAD Vydrany, Správa o odbornej prehliadke a odbornej
skúške elektrického zariadenia – Pripojenie rozvádzača RMD (K484) – ČSAD3 Vydrany, Správa o odbornej
prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia – Pripojenie rozvádzača RMD (K485) – ČSAE Vydrany,
Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia – Pripojenie rozvádzača RMD (K486) –
ČSAG Vydrany, Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia – Pripojenie rozvádzača
RMD (K487) – ČSAH Vydrany, Odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. č. 1762/4/2021-01 k dokumentácii
vyhradeného technického zariadenia vydané podľa § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., Odborné stanovisko Technickej
inšpekcie, a.s. č. 1762/4/2021-02 k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia vydané podľa § 5 vyhlášky
č. 508/2009 Z. z., Osvedčenie Technickej inšpekcie, a. s. č. 3059/4/2021-01 o skúške vyhradeného technického
zariadenia vydané podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., Osvedčenie Technickej inšpekcie, a. s. č. 3059/4/2021-02
o skúške vyhradeného technického zariadenia vydané podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., Protokol o vykonaní
komplexnej skúšky (komplexné skúšky 14xPČS – Vydrany a Veľké Blahovo), Prevádzkový poriadok „Kanalizácia
Vydrany - Veľké Blahovo - Obec Vydrany“, Prevádzkový poriadok „Kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo - Obec
Veľké Blahovo“, Prevádzkovo - manipulačný poriadok prečerpávacej stanice splaškových vôd ČS AA – Vydrany,
Prevádzkovo - manipulačný poriadok prečerpávacej stanice splaškových vôd ČS AC – Vydrany, Prevádzkovo
- manipulačný poriadok prečerpávacej stanice splaškových vôd ČS AD – Vydrany, Prevádzkovo - manipulačný
poriadok prečerpávacej stanice splaškových vôd ČS AD-3 – Vydrany, Prevádzkovo - manipulačný poriadok
prečerpávacej stanice splaškových vôd ČS AE – Vydrany, Prevádzkovo - manipulačný poriadok prečerpávacej
stanice splaškových vôd ČS AG – Vydrany, Prevádzkovo - manipulačný poriadok prečerpávacej stanice splaškových
vôd ČS AH – Vydrany, Prevádzkovo - manipulačný poriadok prečerpávacej stanice splaškových vôd ČS 1 - Veľké
Blahovo, Prevádzkovo - manipulačný poriadok prečerpávacej stanice splaškových vôd ČS 2 - Veľké Blahovo,
Prevádzkovo - manipulačný poriadok prečerpávacej stanice splaškových vôd ČS 3 - Veľké Blahovo, Prevádzkovo
- manipulačný poriadok prečerpávacej stanice splaškových vôd ČS 4 - Veľké Blahovo, Prevádzkovo - manipulačný
poriadok prečerpávacej stanice splaškových vôd ČS 5 - Veľké Blahovo, Prevádzkovo - manipulačný poriadok
prečerpávacej stanice splaškových vôd ČS 6 - Veľké Blahovo, Prevádzkovo - manipulačný poriadok prečerpávacej
stanice splaškových vôd ČS 7 - Veľké Blahovo, Všeobecné pokyny pre prevádzku strojného zariadenia, Návod
na obsluhu thermostat Schneider Climasys, Užívateľský manuál pre Združenie obcí kanalizácia Vydrany – Veľké
Blahovo AVA STAV 14xČS pre ČOV Kútniky, Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu „Vydrany
- kanalizácia“, Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu „Veľké Blahovo - kanalizácia“, vyjadrenie
Hydromeliorácie, štátny podnik k zmene stavby pred jej dokončením č. 6367-2/120/2020 zo dňa 02.12.2020,
vyjadrenie Hydromeliorácie, štátny podnik k projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby č. 6585-2/120/2020
zo dňa 29.01.2021, stanovisko Trnavského samosprávneho kraja, odboru dopravnej politiky k vydaniu povolenia
na predčasné užívanie stavby č. 14459/2021/Ol-6 zo dňa 19.10.2021, vyjadrenie Trnavského samosprávneho kraja,
správy a údržby ciest TTSK k vydaniu povolenia na predčasné užívanie stavby č. 00937/2021/SÚCTt-18 9123
zo dňa 09.12.2021, vyjadrenie SPP distribúcia, a.s. k vydaniu povolenia na predčasné užívanie stavby zo dňa
20.12.2021, vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a.s. k vydaniu povolenia na predčasné užívanie stavby zo
dňa 01.12.2021, súhlasné záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej
Strede č. RH/2021/01535/002-BM5 zo dňa 15.11.2021, stanovisko Okresného úradu Dunajská Streda, odboru
cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-DS-OCDPK-2021/017524 zo dňa 28.09.2021, záväzné stanovisko
miestne príslušného stavebného úradu - Mesto Dunajská Streda - č. 8016/DS/5663/2021/033-LszI k spisu č.:
12061/2020 zo dňa 17.03.2021, vyjadrenie Okresného úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné
prostredie z hľadiska záujmov odpadového hospodárstva ku kolaudácii stavby č. OU-DS-OSZP-2021/020201-02
zo dňa 30.11.2021, list Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., OZ Dunajská Streda zo dňa 26.04.2022,
list Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., OZ Dunajská Streda zo dňa 23.05.2022, list Okresného úradu
Trnava, majetkovoprávneho odboru č. OU-TT-MPO-2022/000203-007 zo dňa 10.05.2022, stanovisko Slovenského
pozemkového fondu k vydaniu povolenia na predčasné užívanie stavby č. SPFS65900/2022/740 SPFZ60265/2022
zo dňa 19.4.2022.
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V zmysle § 58 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov stavebník podzemných stavieb nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku, ak ide o
stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré
ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený.
Podľa protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby práce boli vykonané bez zjavných závad, vyhovujúcej technickým
podmienkam a požiadavkám podľa projektovej dokumentácie, v súlade s platnými právnymi predpismi. Podľa
prílohy č. 3 protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby - zápis o vykonaní kontroly komunikácii – boli zistené
nedostatky na trase stoky „AA-1“, „AD-3-1-1“, „AE“, „AE-1“, „AH“, „AH-1“.
Podľa Reklamačného protokolu Príloha č. 2 k Protokolu o vyhotovení diela zo dňa 07.10.2021, drobné vady
nedorobky boli odstránené do 30.09.2021 a protokolárne prekontrolované dňa 06.10.2021.
Výsledkom zápisu z funkčného preskúšania prečerpávacej stanice splaškových vôd (ČS AA, ČS AC, ČS AD, ČS
AD-3, ČS AE, ČS AG, ČS AH, ČS 1, ČS 2, ČS 3, ČS 4, ČS 5, ČS 6, ČS 7) je potvrdenie funkčnosti zariadenia
bez závad.
Kontroly zhutnenia boli realizované pomocou ľahkej dynamickej dosky v zmysle STN 73 6133. Výsledkom skúšok
je, že vyhovujú požadovaným kritériám.
Výsledkom vykonaných zaťažovacích skúšok dynamickou doskou skúšok je, že skúšané úseky vyhovujú kritériám
vyhovujúceho zhutnenia.
Výsledkom protokolu o tlakovej skúške potrubia (výtlak „AA“, „AC“, „AD“, „AD-3“, „AE“, „AG“, „AH“, „V-1“,
„V-2“, „V-3“, „V-4“, „V-5“, „V-6“, „V-7“) je konštatovanie, že nameraná hodnota poklesu tlaku neprekročila
dovolenú hodnotu podľa čl. 11.3.3.4.3 STN 805.
Podľa protokolov o zápis o skúške vodotesnosti spúšťanej Čerpacej stanice odpadových vôd (ČS AA, ČS AC, ČS
AD, ČS AD-3, ČS AE, ČS AG, ČS AH, ČS 1, ČS 2, ČS 3, ČS 4, ČS 5, ČS 6, ČS 7) skúšané objekty vyhovujú
skúške tesnosti podľa STN 750905.
Podľa dokumentov o zápise o skúške vodotesnoti revíznych šácht, na skúšanom úseku (úsek „A“, „A-1“, „B“,
„B-1“, „B1-1“, „B1-1-1“, „B1-2“, „B1-3“, „B-2“, „C“, „C-1“, „D“, „D-1“, „D-2“, „E – E1“, „F“, „F-1“, „F-2“,
„G“, „AA“, „AA-1“, „AB“, „AB-1“, „AB1-1“, „AB-2“, „AC“, „AC-1“, „AC1-1“, „AC1-2“, „AC1-2-1“, „AD“,
„AD-1“, „AD1-1“, „AD1-2“, „AD-2“, „AD-3“, „AD3-1“, „AD3-1-1“, „AD3-1-2“, „AD3-2“, „AD3-3“, „AD3-4“,
„AE“, „AE-1“, „AE-2“, „AE 3“, „AE 4“, „AG“, „AG-1“, „AG-2“, „AH-1“, „AG-3-1“, „AH“, „AG-3“), revízne
šachty vyhovujú podmienkam skúšky vodotesnosti v zmysle STN 75 0905.
Záverom protokolov o skúške vodotesnosti kanalizačného potrubia (stoka „A“, „A1“, „B“, „B1“, „B1-1“, „B1-1-1“,
„B1-2“, „B1-3“, „B2“, „C“, „C1“, „D“, „D1“, „D2“, „E+E1“, „F“, „F1“, „F2“, „G“, „AA“, „AA-1“, „AB“, „AB-1“,
„AB-2“, „AC“, „AC-1“, „AC1-1“, „AC1-2“, „AC1-2-1“, „AD“, „AD-1“, „AD1-1“, „AD1-2“, „AD-2“, „AD-3“,
„AD-3-1“, „AD3-1-1“, „AD3-1-2“, „AD3-2“, „AD3-3“, „AD3-4“, „AE“, „EA1“, „EA2“, „AE3“, „AE4“, „AG“,
„AG - 1“, „AG-2“, „AG-3“, „AG 3-1“, „AH“, „AH-1“) je konštatovanie, že skúšané úseky vyhovujú požiadavkám
STN EN 1610.
Podľa protokolov o skúškach rozvádzača STN EN 61439-1 (ČS 1, ČS 2, ČS 3, ČS 4, ČS 5, ČS 6, ČS 7, ČS AA,
ČS AC, ČS AD, ČS AD-3, ČS AE, ČS AG, ČS AH) rozvádzače vyhoveli kusovej skúške podľa STN EN 61439-1
a súvisiacim pravidlám pre elektrotechniku.
Záverom správ o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrických zariadení - pripojenia rozvádzačov č. (ČS 1,
ČS 2, ČS 3, ČS 4, ČS 5, ČS 6, ČS 7, ČS AA, ČS AC, ČS AD, ČS AD-3, ČS AE, ČS AG, ČS AH) je konštatovanie,
že skúšané elektrické zariadenie vyhoveli OPaOS vykonanej podľa STN 33 1500 a STN 33 2000-6 a sú schopné
bezpečnej prevádzky.
V odbornom stanovisku k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia vydané podľa § 5 vyhlášky č. 508/2009
Z. z. č. 1762/4/2021-01 a č. 1762/4/2021-02 Technická inšpekcia, a.s. konštatovala, že predložená dokumentáciu (t.j.
„Kanalizácia Vydrany – Veľké Blahovo, Lokalita: Vydrany, Elektrotechnológia, MaR a ASRTP, časť: ČSAA, ČSAC,
ČSAC, ČSAD, ČSAD3, ČSAE, ČSAH, ČSAG“ a „Kanalizácia Vydrany – Veľké Blahovo, Lokalita: Veľké Blahovo,
Elektrotechnológia, MaR a ASRTP, časť: ČS1, ČS2, ČS3, ČS4, ČS5, ČS6, ČS7“) je v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami. Zariadenie vyhotovené v súlade s touto dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky
až po vykonaní skúšok podľa § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
Osvedčením č. 3059/4/2021-01 a č. 3059/4/2021-02 Technická inšpekcia, a.s. osvedčuje, že Zariadenie spĺňa
základné požiadavky bezpečnosti technických zariadení overených skúškou. Zariadenie je spôsobilé na bezpečnú
prevádzku vrátane jeho bezpečnej obsluhy a zodpovedá konštrukčnej dokumentácii, ku ktorej bolo vydané odborné
stanovisko k dokumentácii.
18 / 22

Záverom protokolu o vykonaní komplexnej skúšky (komplexné skúšky 14xPČS – Vydrany a Veľké Blahovo) je
konštatovanie, že zistené nedostatky nie sú a všetky testované činnosti, ako aj signalizácia a povely z dispečingu
fungujú podľa požiadaviek konečného užívateľa.
Hydromeliorácie, štátny podnik listom č. 6367-2/120/2020 zo dňa 02.12.2020 s vydaním rozhodnutia o zmene stavby
pred dokončením „Kanalizácia Veľké Blahovo“ v k. ú. Veľké Blahovo, Malé Blahovo a Dunajská Streda súhlasil.
Hydromeliorácie, štátny podnik listom č. 6585-2/120/2020 zo dňa 29.01.2021 oznámil, že v línii stavby kanalizácie
v k. ú. Vydrany a Veľké Blahovo neeviduje žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p.
SPP distribúcia, a.s. listom zo dňa 20.12.2021 oznámila, že počas výstavby predmetnej stavby, SPPD pravidelne
prekontrolovala dodržiavanie príslušných noriem (najmä STN 73 6005 a iné) v miestach súbehov a križovania
plynárenských zariadení s novovybudovanými kanalizačnými zariadeniami o čom boli vyhotovené zápisy v
stavebnom denníku. Nakoľko pri vybudovaní kanalizácie boli dodržané príslušné normy z pohľadu plynárenských
zariadení (najmä STN 73 6005 a iné.) SPPD vydáva bez pripomienok súhlasné stanovisko k vydaniu povolenia na
predčasné užívanie stavby.
Západoslovenská distribučná, a.s. listom zo dňa 01.12.2021 oznámila, že k predčasnému užívaniu uvedenej stavby
nemá žiadne námietky.
Listom zo dňa 26.04.2022 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Dunajská Streda oznámila zoznam
nedostatkov, ktoré žiada odstrániť ešte pred vydaním povolenia na skúšobnú prevádzku. Listom zo dňa 23.05.2022
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Dunajská Streda súhlasila s vydaním kolaudačného rozhodnutia
pre skúšobnú prevádzku a súčasne uviedla nedostatky, ktoré treba počas skúšobnej prevádzky odstrániť.
Podmienky vyjadrenia Trnavského samosprávneho kraja, odboru dopravnej politiky, vyjadrenia Trnavského
samosprávneho kraja, správy a údržby ciest TTSK, stanovisko nášho úradu, odboru cestnej dopravy a
pozemných komunikácií, vyjadrenie nášho úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie z hľadiska odpadového
hospodárstva, listu Okresného úradu Trnava, majetkovoprávneho odboru, stanoviska Slovenského pozemkového
fondu, Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., OZ Dunajská Streda sú zapracované do výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Na základe geodetickej dokumentácie a projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia a odôvodnenia zmien
boli vykonané zmeny v porovnaní s projektovou dokumentáciu overenou v stavebnom konaní v nasledovnom
rozsahu:
- stavba je umiestnená na pozemkoch vymenovaných vo výrokovej časti tohto rozhodnutia;
- stoka „A“ bola skrátená o 9,9 m;
- stoka „A1“ bola predĺžená o 1,2 m;
- stoka „B1“ bola skrátená o 0,5 m;
- stoka „B1-1“ bola skrátená o 4 m;
- stoka B1-1-1 bola predĺžená o 0,7 m;
- stoka „B1-2“ bola predĺžená o 2,4 m;
- stoka „B1-3“ bola predĺžená o 0,6 m;
- stoka „B2“ bola skrátená o 0,2 m;
- stoka „C“ bola predĺžená o 11,5 m;
- stoka „C1“ bola skrátená o 13,8 m;
- stoka „D“ bola predĺžená o 2,40 m;
- stoka D1 bola skrátená o 0,5 m;
- stoka „D2“ bola skrátená o 0,9 m;
- prečerpávacia stanica ČS 5 bola premiestnená a stoka E a stoka E1 boli spojené a premenované na stoku „E+E1“.
Celkovo došlo k predĺženiu stoky „E+E1“ o 25,6 m.
- stoka „F“ bola predĺžená o 7,7 m;
- stoka „F1“ bola skrátená o 0,5 m;
- stoka „F2“ bola skrátená o 0,3 m;
- stoka „G“ bola skrátená o 21 m;
- výtlak V1 bol skrátený o 20,1 m;
- výtlak V2 bol predĺžený o 1,3 m;
- výtlak V3 bol predĺžený o 14 m;
- výtlak V4 bol predĺžený o 0,5 m;
- výtlak V5 bol skrátený o 219,8 m. Skrátenie výtlaku V5 súvisí s premiestnením prečerpávacej stanice ČS 5;
- výtlak V6 bol skrátený o 2,3 m;
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- pri ČS 1 nastala zmena parcelného čísla kvôli nutnosti riešenia právneho stavu - obnovenie parcely reg. „E“ s p.
č. 751 v k. ú. Veľké Blahovo a vytvorenia parcely reg. „C“ s p. č. 752/197 v k. ú. Veľké Blahovo, pričom poloha
čerpacej stanice nebola zmenená;
- umiestnenie ČS 3 bola posunutá v rámci parcely;
- prečerpávacie stanice ČS 5, ČS6, ČS 7 pôvodne boli navrhnuté na pozemkoch v súkromnom vlastníctve. Z
majetkovoprávnych dôvodov boli presunuté na pozemky prioritne vo vlastníctve obce. V prípade ČS 7 bol posun
realizovaný kvôli riešenia právneho stavu - obnovenie parcely reg. „E“ s p. č. 828/1 v k. ú. Veľké Blahovo a
vytvorenie novej parcely reg. „C“ s p. č. 826/4 v k. ú. Veľké Blahovo v rovnakej výmere, pričom poloha čerpacej
stanice bola posunutá.
- stoka „AA“ bola predĺžená o 0,9 m;
- stoka „AA-1“ bola skrátená o 34,6 m. Skrátenie stoky „AA-1“ súvisí s predĺžením stoky „AC-1-2“.
- stoka „AB“ bola skrátená o 2 m;
- stoka „AB-1“ bola skrátená o 65,5 m;
- stoka „AB-2“ bola skrátená o 0,4 m;
- stoka „AC“ bola skrátená o 29,5 m;
- stoka „AC-1“ bola predĺžená o 27,6 m. Stoka „AC-1“ bola rozdelená na 2 časti. Časť stoky „AC-1“ odvádza
splaškové vody do prečerpávacej stanice ČS AH.
- stoka „AC-1-1“ bola skrátená o 3,6 m;
- stoka „AC-1-2“ bola predĺžená o 34,2 m. Predĺženie stoky „AC-1-2“ súvisí so skrátením stoky „AA-1“.
- stoka „AC-1-2-1“ bola skrátená o 4,8 m;
- stoka „AD“ bola predĺžená o 2,3 m;
- Stoka „AD-1-1“ bola skrátená o 0,8 m;
- stoka „AD-2“ bola skrátená o 14,8 m;
- stoka „AD-3“ bola skrátená o 150 m. Skrátenie stoky „AD-3“ súvisí s premiestnením prečerpávacej stanice ČS
AD3 a predĺžením stoky „AD-3-1“.
- stoka „AD-3-1“ bola predĺžená o 142,9 m. Predĺženie stoky „AD-3-1“ súvisí s premiestnením prečerpávacej stanice
ČS AD3. Predĺžená časť stoky „AD-3-1“ tvorí časť pôvodne povolenej stoky „AD-3“, o ktorú bola počas realizácie
stavby stoka „AD-3“ skrátená.
- stoka „AD-3-1-1“ bola predĺžená o 2,5 m;
- stoka „AD-3-1-2“ bola skrátená o 11 m;
- stoka „AD-3-2“ bola predĺžená o 0,2 m;
- stoka „AD-3-3“ bola skrátená o 4,3 m;
- stoka „AD-3-4“ bola predĺžená o 1 m;
- stoka „AE“ bola skrátená o 83,7 m. Skrátenie stoky „AE“ súvisí s premiestnením prečerpávacej stanice ČS AE.
Realizovaná stoka „AE“ pozostáva z časti pôvodne povolenej stoky „AE“ a z pôvodne povolenej stoky „AE-4“.
- stoka „AE-1“ bola predĺžená o 5,1 m;
- stoka „AE-2“ bola skrátená o 5,1 m;
- stoka „AE-3“ bola skrátená o 2,8 m;
- stoka „AE-4“ bola predĺžená o 92 m. Pôvodne povolená stoka „AE-4“ tvorí časť realizovanej stoky „AE“. Časť
pôvodne povolenej stoky „AE“ bola premenovaná na stoku „AE-4“.
- stoka „AG“ bola skrátená o 2,8 m;
- stoka „AG-1“ bola predĺžená o 4,3 m;
- stoka „AG-2“ bola predĺžená o 91,2 m, čím je umožnené odvádzanie splaškových odpadových vôd od rodinných
domov, ktoré boli postavené od doby vydania stavebného povolenia.
- stoka „AG-3“ bola predĺžená o 3,2 m;
- stoka „AG-3-1“ bola skrátená o 1,6 m;
- stoka „AH“ bola skrátená o 0,5 m;
- stoka „AH-1“ bola skrátená o 19,4 m. Skrátenie súvisí s premiestnením prečerpávacej stanice ČS AH na opačný
koniec ulice a zmeny spádovania stoky „AH“ aj stoky „AH-1“.
- výtlak „AA“ bol predĺžený o 66,9 m. Dĺžka bola zmenená z dôvodu, že výtlačné potrubie bolo napojené do koncovej
šachty stoky „A“ kanalizácie obce Veľké Blahovo. Podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní
toto výtlačné potrubie sa malo napojiť do koncovej šachty stoky „B1-2“ kanalizácie obce Veľké Blahovo. Napojenie
do stoky „A“ bolo realizované z dôvodu, aby splaškové vody sa nemuseli prečerpávať z prečerpávacej stanice ČS
2 do ČS 1. Stoka „A“ odvádza splaškové odpadové vody priamo do ČS 1.
- výtlak „AC“ bol predĺžený o 41,60 m. Predĺženie výtlačného potrubia „AC“ súvisí s umiestnením prečerpávacej
stanice ČS AC. Umiestnenie prečerpávacej stanice ČS AC bolo pôvodne navrhnuté na pozemok, ktorý je síce vo
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vlastníctve obce Vydrany, ale je súčasťou oploteného dvora v užívaní jedného z obyvateľov obce. Preto prečerpávacia
stanica ČS AC bola premiestnená na verejne dostupný pozemok.
- výtlak „AD“ bol predĺžený o 2,1 m;
- výtlak „AD-3“ bol predĺžený o 134,5 m. Predĺženie výtlaku „AD-3“ súvisí s premiestnením prečerpávacej stanice
ČS AD-3. Pri vytýčení miesta výstavby prečerpávacej stanice ČS AD-3 sa zistilo, že dochádza ku kolízii s optickým
vedením a plynovodným potrubím, preto bolo zmenené umiestnenie ČS AD-3.
- výtlak „AE“ bol predĺžený o 230,3 m. Predĺženie výtlaku „AE“ súvisí s premiestnením prečerpávacej stanice ČS
AE. Potreba zmeny polohy čerpacej stanice ČS AE bola vyvolaná z dôvodu vysokej hladiny podzemných vôd a z
dôvodu kríženia plynovodného potrubia s ryhou výtlačného potrubia.
- výtlak „AG“ bol predĺžený o 11,3 m. Predĺženie súvisí s posunutím umiestnenia prečerpávacej stanice ČS AG.
Prečerpávacia stanica ČS AG bola posunutá z dôvodu zmeny využitia pozemku - výstavba pamätníka.
- Výtlak „AH“ bol predĺžený o 77,8 m. Predĺženie výtlaku „AH“ súvisí s premiestnením prečerpávacej stanice ČS
AH. Z dôvodu vysokej hladiny podzemných vôd bolo nutné čiastočne pozmeniť gravitačné stoky „AH“ a „AH-1“,
t. j. spádovať ich tak, aby výkop rýh nebol hlbší ako 3 m a z tohto dôvodu bolo nutné zmeniť polohu čerpacej stanice
ČS AH. Zároveň výtlačné potrubie bolo nutné presmerovať do stoky „AC“.
- Potreba zmeny dĺžky a trasy niektorých gravitačných stôk bola vyvolaná z nasledovných dôvodov:
Vzhľadom k vysokej hladine podzemnej vody, bola niveleta potrubia gravitačných stôk upravená tak, aby výkop
nebol hlbší ako 3m. Pôvodne sa uvažovalo s niveletou potrubia v hĺbke 4 m a viac. V rámci prípravy realizačnej
dokumentácie sa vykonal prieskum, v rámci ktorého sa zistilo, že hladina spodnej vody je oproti stavu z projektovej
dokumentácie pre stavebné povolenie vyššia. Z uvedeného dôvodu sa pristúpilo k zníženiu nivelety potrubia
gravitačnej kanalizácie a súvisiacich objektov. Zmenou technického riešenia sa zabránilo aj potenciálnemu vzniku
škôd na majetku obce a došlo k zabráneniu možným škodám vplyvom erózií podzemnej vody (zosuv, tekuté piesky,
poškodenie komunikácie a okolitých nehnuteľností a pod.), a v neposlednom rade boli minimalizovali možné straty
z pracovných úrazov, aby bola bezpečnosť práce zabezpečená s ohľadom na všetky aspekty súvisiace s výkonom
pracovných činností.
Vo svetle toho, že počas obdobia, ktoré sa uplynulo od vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie až po zahájenie stavaných prác na výstavbe predmetnej líniovej vodnej stavby v záujmovom území došlo
k rozšíreniu už existujúcej verejnej infraštruktúry, ako siete plynovodných a vodovodných potrubí, podzemných
elektrických vedení NN, VN, VVN, ako aj k výstavbe optickej siete, z tohto dôvodu za účelom dodržiavania
ochranného pásma týchto inžinierskych sietí sa dĺžka a trasa gravitačných stôk boli optimalizované, čo malo za
následok skrátenie resp. predĺženie stôk a zmenu trasy.
Tunajší orgán štátnej vodnej správy konštatuje, že uskutočnením uvedených zmien vodnej stavby nie je ohrozený
verejný záujem a nie sú neprimerane ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, preto tieto zmeny v
zmysle § 81 ods. 4 stavebného zákona povolil v konaní o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.
Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo, Vydrany 71, 930 16 Vydrany, IČO 50116011 je oslobodené
od poplatkov v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti orgán štátnej vodnej správy Okresného úradu Dunajská Streda, odboru
starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote do 15
dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská
Streda. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.
Mgr. Erika Cafiková
Vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10110
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Doručuje sa
Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo, Vydrany 71, 930 16 Vydrany, Slovenská republika
Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo, Vydrany 71, 930 16 Vydrany, Slovenská republika
Obec Vydrany, Námestie Svätého Štefana 71, 930 16 Vydrany, Slovenská republika
Obec Veľké Blahovo, Veľké Blahovo 72, 930 01 Veľké Blahovo, Slovenská republika
Mesto Dunajská Streda, Hlavná 16, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika

Na vedomie
AKVACONSULT, s.r.o., Letištná ul. č. 61/319, 929 01 Dunajská Streda 1
ProEnvi s.r.o., Ulica Sándora Petőfiho 4628/31, 929 01 Dunajská Streda 1
HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť, Prešovská 55, 821 02 Bratislava-Ružinov
AVA-stav, s.r.o., Puškinova 700/90, 924 01 Galanta 1
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska, 917 01 Trnava 1
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda 1
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepný závod, Karloveská 2,
842 17 Bratislava 4
Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava-Podunajské Biskupice
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava 1
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 917 02 Trnava 2
Okresný úrad Dunajská Streda odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929
01 Dunajská Streda
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko, 929 01 Dunajská Streda 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Dunajská Streda, Veľkoblahovská 1067/30, 929 01 Dunajská Streda 1
Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 2
Inšpektorát práce Trnava, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava 1
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