
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia

kraja
Tomášikova 46, 832  05  Bratislava____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
Telefón
+421961046620

E-mail
eva.grejtakova@minv.sk

Internet IČO
00151866

• •
Podľa rozdeľovníka

• •

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
OU-BA-OSZP2-2023/087391-002

Vybavuje/linka
Ing. Eva Grejtáková/

961046620

Bratislava
17. 01. 2023

Vec
Ukončenie nútených správ verejných vodovodov a verejných kanalizácií v obci Chorvátsky Grob, p o z v á n k a
na pracovné stretnutie

Rozhodnutím Krajského úradu životného prostredia v Bratislave, odboru štátnej vodnej správy č. ZPS 2012/795-
GGL zo dňa 2.10.2012 bola vyhlásená nútená správa časti verejného vodovodu v Chorvátskom Grobe, v časti
Čierna voda. Správou, prevádzkou a údržbou bola, na náklady vlastníka, poverená spoločnosť AGILITA PLUS s.r.o.,
Panenská 7, 811 03 Bratislava, na dobu, kým pominú dôvody vyhlásenia nútenej správy. Listom obce Chorvátsky
Grob zo dňa 31.08.2020, bol Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, doručený návrh
na zmenu prevádzkovateľa z AGILITA PLUS s.r.o. (ďalej aj ako AVS) v režime nútenej správy, na spoločnosť
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o., so sídlom Koceľova 9, 821 08 Bratislava, ICO: 51 015 315 (ďalej aj ako IMAZ).
V priebehu konania žiadateľ – obec Chorvátsky Grob, z dôvodu zmeny vlastníctva predmetnej infraštruktúry a na
základe uzavretia zmluvy (+jej dodatku) o prevádzke a poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou vodárenskej
infraštruktúry vo vlastníctve obce Chorvátsky Grob medzi obcou Chorvátsky Grob a prevádzkovateľom IMAZ,
zaslala Okresnému úradu Bratislava, späť vzatie predmetnej žiadosti, tzn. žiadosti o zmenu prevádzkovateľa,
povereného nútenou správou a požiadala o zrušenie nútenej správy. Okresný úrad Bratislava rozhodnutím č. OU-BA-
OSZP2-2021/076317-003 zo dňa 14.05.2021 zrušil predmetnú nútenú správu, avšak v rámci odvolacieho konania
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej aj ako MŽP) rozhodnutím číslo: 3777/2022-4.1,
62381/2022 zo dňa 27.10.2022, právoplatným 22.11.2022, toto rozhodnutie zrušilo. Dňa 20.12.2022 bol Okresnému
úradu Bratislava odovzdaný súvisiaci spisový materiál.

II.
Rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, odborom starostlivosti o životné prostredie, oddelením štátnej správy
vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, č. OU-BA-OSZP-2020/029700-GGL zo dňa 07.01.2020, bola
vyhlásená nútená správa verejných vodovodov a verejných kanalizácií vo vlastníctve obce Chorvátsky Grob a
to na dobu, kým pominú dôvody jej vyhlásenia, v rozsahu špecifikovanom rozhodnutím. Rozhodnutím MŽP č.
8250/202-4.1 zo dňa 29.10.2020, právoplatným dňa 04.11.2020, bolo citované rozhodnutie zmenené tak, že doba
vyhlásenia nútenej správy uplynie dňom právoplatnosti rozhodnutia, ktorým okresný úrad nútenú správu zruší.
Okresný úrad Bratislava, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, na základe
žiadosti Obce Chorvátsky Grob o zrušenie rozhodnutia, ktorým bola vyhlásená nútená správa a predloženia zmluvy
o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou vodárenskej infraštruktúry vo vlastníctve Obce
Chorvátsky Grob s IMAZ, vydal rozhodnutie č. OU-BA-OSZP2-2021/067904-004 zo dňa 12.04.2021, ktorým
zrušil predmetnú nútenú správu. V odvolacom konaní MŽP rozhodnutie OU-BA-OSZP2-2021/067904-004 zo dňa
12.04.2021 zrušilo rozhodnutím č. 2051/2022-4.1, 62375/2022 zo dňa
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27.10.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.11.2022. Tomuto rozhodnutiu predchádzalo rozhodnutie ministra
životného prostredia č. 5206/2021-9.2, 47482/2021 zo dňa 30.12.2021, ktorým bolo zmenené rozhodnutie MŽP
8250/2020-4.1 zo dňa 29.10.2020. Na základe tejto zmeny, doba vyhlásenia nútenej správy uplynie dňom, keď
dôjde k uzatvoreniu zmluvy o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou verejných vodovodov
a verejných kanalizácií medzi vlastníkom verejných vodovodov a verejných kanalizácií, v súlade s §15 ods. 3 a §16
ods. 3 zákona č. 442/2002 Z.z. Rozklad spoločnosti AVS voči rozhodnutiu MŽP SR č. 5206/2021-9.2, 47482/2021
zo dňa 30.12.2021 bol zamietnutý rozhodnutím ministra životného prostredia SR č. 8060/2022-11.1, 24782/2022
zo dňa 20.07.2022. Dňa 20.12.2022 bol Okresnému úradu Bratislava odovzdaný súvisiaci spisový materiál.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, si Vás týmto dovoľuje

p o z v a ť

na pracovne stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 26.01.2023 (štvrtok) so začiatkom o 10,00 hod. na Okresnom úrade
Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, v zasadačke 1.R.01. (1. posch.).

P r o g r a m pracovného stretnutia

1. Zhrnutie prípadov I. – II.
2. Prípad I.
- spôsob oznámenia ukončenia nútenej správy, vyplývajúci z rozhodnutia ZPS 2012/795-GGL zo dňa 2.10.2012 a
z odôvodnenia rozhodnutia MŽP SR č. 3777/2022-4.1, 62381/2022 zo dňa 27.10.2022, navrhnutie kompromisného
spôsobu riešenia vzniknutej situácie pre všetky zúčastnené strany, aj v súvislosti s vyjadrením AVS, doručeným
okresnému úradu dňa 06.12.2022,
- vyjadrenie dotknutých subjektov k aktuálnemu vlastníctvu objektov vodárenskej infraštruktúry, ktoré sú dotknuté
predmetnou nútenou správou na základe rozhodnutia ZPS 2012/795-GGL zo dňa 2.10.2012,
- vyjadrenia zúčastnených strán.

3. Prípad II.
- spôsob oznámenia ukončenia nútenej správy vyplývajúci z rozhodnutia OU-BA-OSZP2-2021/067904-004 zo
dňa 12.04.2021, zmeneného rozhodnutím MŽP č. 8250/202-4.1 zo dňa 29.10.2020 v znení jeho zmeny v mimo
odvolacom konaní rozhodnutím ministra životného prostredia č. 5206/2021-9.2, 47482/2021 zo dňa 30.12.2021,
- vyjadrenie dotknutých subjektov k aktuálnemu vlastníctvu objektov vodárenskej infraštruktúry, ktoré sú dotknuté
predmetnou nútenou správou na základe rozhodnutia OU-BA-OSZP-2020/029700-GGL zo dňa 07.01.2020,
- vyjadrenia zúčastnených strán.

4. Závery.

Na vedomie
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o., Koceľova 9, 821 08 Bratislava 2

Ing. Branislav Gireth
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-BA-OSZP2-2023/087391-002
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Obec Chorvátsky Grob, Námesti Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o., Panenská 7, 811 03 Bratislava-Staré Mesto
KVASŇOVSKÝ & PARTNERS ǀ ADVOKÁTI s.r.o., Dunajská 32, 811 08 Bratislava-Staré Mesto
Európsky inštitút pre právo a spravodlivosť, Panenská 7, 811 03 Bratislava 1
Okresný úrad Senec, Hurbanova 21, 903 01 Senec
OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA, Tomášikova 46, 832 05, Bratislava


