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Č.j. OU-PU-OSZP-2019/000986-9/ZB1 A-20                                          Púchov, dňa  4. 11. 2019 
Vybavuje : Ing. Kmošenová 

 

 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

      Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 5 ods. (1) 

zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v  zmysle 71 ods. (1) a § 61 

písm. (a)  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 platnom znení (ďalej 

len vodný zákon) a súčasne ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení (ďalej len 

stavebný zákon) z podnetu navrhovateľa, predložených dokladov a výsledku kolaudačného  

konania    

 

navrhovateľovi: Continental MATADOR Truck Tires, s.r.o. 

                       T. Vansovej 1054/45, 020 01 Púchov 

                       IČO: 36305448 
 

v zmysle § 26 ods. 4 vodného zákona a v súlade s § 82 stavebného zákona  

 

p o v o ľ u j e   užívanie 

 

prevádzkyschopnej časti vodných stavieb „Vonkajšia kanalizácia - Vsaky“ 

 

v rámci stavby „Prístavba výrobnej haly CMTT JUH – II. etapa“ ako súčasť „Rozšírenie 

výroby na 20 mil. ks OP, Rozšírenie výroby na 3,3 mil. ks NP“. 

 

Stavba je uskutočnená na pozemkoch KN-C parcela č. 1864/8, 1864/11 katastrálne územie 

Streženice. 

 

Podmienky povolenia  

1. Stavba môže byť užívaná pre účely, na ktoré bola povolená a vybudovaná, za podmienok 

dodržania platných bezpečnostných, hygienických, protipožiarnych predpisov a príslušných 

technických noriem. 

2. Vlastník stavby je povinný po celú dobu užívania stavby zabezpečovať vykonávanie bežnej 

údržby a opráv stavby, revízií. 
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3. Prevádzkovateľom stavebného objektu „Vonkajšia kanalizácia - Vsaky“ bude vlastník stavby, 

navrhovateľ.  

4. Stavebník je povinný v zmysle § 103 stavebného zákona dokumentáciu skutočného 

realizovania stavby uchovávať po celý čas jej užívania. Pri zmene vlastníctva stavby ju 

odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu.    

 

Stavba obsahuje: 

Vonkajšia kanalizácia a vsaky 

- potrubie z materiálu PP korugované rúry DN 500 mm SN8 v dĺžke 41,80 m 

   objekty na kanalizácii:  

- revízne šachty betónové 3 ks DN 1000  

- revízne vsakovacie šachty  2 ks navzájom prepojené so zaústením do vsakovacieho 

systému  

- vsakovací systém RAUSSIKO BOX SX (rozmer 800x800x660mm), počet vsakovacích 

blokov: 8 radov, 2 vrstvy, dĺžka 17 boxov o celkovom rozmere 1,32 x 6,4 x 13,6 m  

- prepad zo vsakovacej šachty do kanalizácie CMR, DN 400  

 

Účel stavby:  

Odvedenie dažďovej zo strechy haly CMTT JUH - 2. etapa a časti jestvujúcej  strechy 

vsakovaním do podzemných vôd priamo v riešenom území.  

  

Námietky účastníkov konania: neboli podané 

 

V zmysle položky 62a písm. g/ sadzobníka správnych poplatkov zákona č.145/1995 Z. z. o 

správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa poplatok určuje vo výške 120,00 eur  a 

navrhovateľom bol uhradený potvrdením o úhrade správneho poplatku.  

 

 

O d ô v o d n e n i e 

      Navrhovateľ Continental MATADOR Truck Tires, s.r.o., T. Vansovej 1054/45, 020 01 

Púchov, IČO: 36305448 zastúpený Ing. Martou Sojčákovou, Novonosická 1648, 020 01 

Púchov 

podal listom zaevidovaným na  tunajšom  úrade dňa 25. júna 2019 návrh na kolaudáciu 

stavebného objektu majúceho charakter vodnej stavby „Vonkajšia kanalizácia - Vsaky“ 

v rámci stavby „Prístavba výrobnej haly CMTT JUH – II. etapa“ ako súčasť „Rozšírenie 

výroby na 20 mil. ks OP, Rozšírenie výroby na 3,3 mil. ks NP“. 

 

      Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, štátna správa pre posudzovanie 

vplyvov na životné prostredie vydala rozhodnutie zo zisťovacieho konania pod č.j. OÚŽP-

2008/00019 zo dňa 8. februára 2008, že sa činnosť nebude ďalej posudzovať a stanovisko 

k zmene navrhovanej činnosti vydané pod č.j. OÚ ŽP-2012/001116-3/EK, EB5 zo dňa 25. júla 

2012, v zmysle ktorého navrhovaná činnosť „Rozšírenie výroby na 20 mil. ks OP, Rozšírenie 

výroby na 3,3 mil. ks NP“ nie je predmetom zisťovacieho konania. 



 

 

3. strana rozhodnutia č.j. OU-PU-OSZP-2019/000986-9/ZB1 A20 

 

 

 

Tunajší úrad v zmysle § 140c) ods. 2 stavebného zákona doručil príslušnému orgánu pre 

posudzovanie vplyvov na životné prostredie „Písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania 

podmienok, určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní a v stanovisku k Oznámeniu 

o zmene navrhovanej činnosti“, ktoré bolo vypracované spoločnosťou VM PROJEKT, s.r.o., 

Bojnická cesta 3, 831 04 Bratislava, projektovú dokumentáciu spolu s oznámením o začatí 

kolaudačného konania.  

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa pre posudzovanie 

vplyvov na životné prostredie vydal záväzné stanovisko, list č.j. OU-PU-OSZP-2019/001024-

2/ZK1, 10 zo dňa 10. júla 2019, v zmysle ktorého porovnaním údajov stanovených v stanovisku 

k zmene navrhovanej činnosti vydanom pod č.j. OÚ ŽP-2012/001116-3/EK, EB5 zo dňa 25. júla 

2012  a v rozhodnutí zo zisťovacieho konania vydanom pod č.j. OÚŽP-2008/00019 zo dňa 8. 

februára 2008 s údajmi uvedenými pre vyššie uvedené stavebný objekt majúci charakter vodnej 

stavby „Vonkajšia kanalizácia - Vsaky“ v rámci stavby „Prístavba výrobnej haly CMTT JUH – 

II. etapa“ ako súčasť „Rozšírenie výroby na 20 mil. ks OP, Rozšírenie výroby na 3,3 mil. ks NP“ 

možno uviesť, že sú v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a rozhodnutím zo zisťovacieho konania vydaným pod č.j. OÚŽP-2008/00019 zo dňa 8. februára 

2008 a so stanoviskom k zmene navrhovanej činnosti vydaným pod č.j. OÚ ŽP-2012/001116-

3/EK, EB5 zo dňa 25. júla 2012.  

  

       Stavebné povolenie na vodnú stavbu „Vonkajšia kanalizácia - Vsaky“ v rámci stavby 

„Prístavba výrobnej haly CMTT JUH – II. etapa“ ako súčasť „Rozšírenie výroby na 20 

mil. ks OP, Rozšírenie výroby na 3,3 mil. ks NP“ bolo vydané rozhodnutím Okresného úradu 

Púchov, odbor starostlivosti životného prostredia pod č.j OU-PU-OSZP-2018/001234-11/ZB1 zo 

dňa 20. decembra 2018. Súčasne bolo vydané i povolenie na osobitné užívanie vôd -  vypúšťanie 

vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd, ktoré súvisí so stavebným objektom „Prístavba 

výrobnej haly CMTT JUH – II. etapa“. 

 

        Tunajší úrad, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad na 

základe návrhu stavebníka oznámil začatie kolaudačného konania listom č. OU-PU-OSZP-

2019/000986-2/ZB1 zo dňa 28. júna 2019 a nariadil na prerokovanie žiadosti ústne pojednávanie 

spojené s miestnym zisťovaním na deň 18. júla 2019. Účastníci konania a dotknuté orgány 

štátnej správy boli upozornení na skutočnosť, že svoje pripomienky a námietky môžu podať 

najneskoršie pri tomto miestnom zisťovaní, inak sa na ne neprihliadne. 

 

      Za prítomnosti stavebníka bolo vykonané miestne zisťovanie, pričom bolo zistené, že oproti 

schválenej projektovej dokumentácii boli vykonané zmeny, ktoré však nie sú takého charakteru, 

aby si vyžadovali vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením v zmysle § 68 

stavebného zákona: 

- napojenie prepadu zo vsakovacieho systému do zaolejovanej kanalizácie DN 110, ktorá je 

následne zaústená do kanalizácie CMR, DN400  (podľa schválenej PD napojenie prepadu zo 

vsakovacieho systému je  do kanalizácie CMR, DN 400). 
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      Navrhovateľ predložil doklady preukazujúce prevádzky schopnosť stavby v deň ústneho 

pojednávania, t.j.  18. júla 2019,  30. júla 2019 a 2. augusta 2019: 

- Rozhodnutie č.j. OU-PU-OSZP-2018/001234-11/ZB1 zo dňa 20. decembra 2018;  

- Geodetické porealizačné zameranie objektu: Vonkajšia kanalizácia - vsaky; 

- Stavebný denník; 

- Zápis o prevzatí dokončených stavebných prác zo dňa 17. júla 2019; 

- Zápis o skúške dažďovej kanalizácie 

- Vyhlásenie o zhode materiálov a výrobkov zabudovaných v stavbe: systém vsakovania 

dažďovej vody RAUSIKKO; revízne, čistiace a vstupné kanalizačné šachty AWASCHACHT 

z polypropylénu; liatinové a kruhové mreže triedy D400; liatinové a kruhové mreže triedy 

D125; liatinové a liatino betónové vpusty (mreže) triedy D400; liatinové a liatino betónové 

vpusty (mreže) triedy C250;   betónové kanalizačné  šachty;  rúry a tvarovky z nemäkčeného 

PVC-U D 110 až D500 mm na beztlakové kanalizačné systémy uložené v zemi; rúry 

z nemäkčeného PVC-U pod názvom AWADUKT na beztlakové kanalizačné systémy uložené 

v zemi; systém tvaroviek AWADUKT PVCU DN 110 mm až DN 500 mm, SN 8; korugované 

rúry a tvarovky z polypropylénu; Vsakovacie boxy RAUSIKKO BOX.  

 

      Ku kolaudácii stavby podali súhlasné stanoviská dotknuté orgány štátnej správy:  

 Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa posudzovania 

vplyvov na životné prostredie, list č.j. OU-PU-OSZP-2019/001024-2/ZK1 zo dňa 10. júla 

2019. 

 Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového 

hospodárstva, list č.j. OU-PU-OSZP-2019/000966-2/ZG4 zo dňa 2. júla 2019. 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici pod č.j. A/2019/01351-

3/OPPL zo dňa 16. júla 2019. 

 

   Tunajší úrad postupoval v zmysle § 26 a 73 ods. 1) vodného zákona a § 76 a 77 stavebného 

zákona, ktoré upravujú vydávanie kolaudačných rozhodnutí. Súčasne sa pridržiaval § 17 až 20 

vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona. Tieto ustanovenia určujú obsah návrhu na kolaudačné rozhodnutie, doklady ktoré majú 

byť predložené na ústnom pojednávaní a obsah kolaudačného rozhodnutia. 

 

        Na základe vykonaného miestneho zisťovania a predložených dokladov dospel tunajší úrad 

k záveru, že užívanie stavby je možné povoliť, že nebudú ohrozené záujmy spoločnosti, 

predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce 

a technických zariadení. Preto v predmetnej veci rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie 
 

          Proti tomuto rozhodnutiu je  podľa § 53 a 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia 
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rozhodnutia  na Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 

020 01 Púchov. 

      Toto rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov v  správnom konaní. 

 

     Proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 140c) ods. 8 stavebného zákona má právo podať 

odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom namieta nesúlad 

povolenia s obsahom rozhodnutia vydaného pod č.j. OÚŽP-2008/00019 zo dňa 8. februára 2008 

a s obsahom stanoviska k zmene navrhovanej činnosti vydaného pod č.j. OÚ ŽP-2012/001116-

3/EK, EB5 zo dňa 25. júla 2012.  

V zmysle § 140c) ods. 9 stavebného zákona proti tomuto rozhodnutiu je lehota na podanie 

odvolania 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. 

 

 

Rozhodnutie sa doručuje podľa rozdeľovníka 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdeľovník 

Účastníci konania 

1. Navrhovateľ: Continental MATADOR Truck Tires, s.r.o., T. Vansovej 1054, 020 01 Púchov 

zastúpený Ing. Martou Sojčákovou, Novonosická 1648, 020 01 Púchov 

2. Continental Matador Rubber, s.r.o., T. Vansovej 1054, 020 01 Púchov  

3. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 

Prizvaný: 

4. projektant: VM Projekt, s.r.o. Ing. Martin Beseda, Bojnická 3, 831 04 Bratislava 

Dotknuté orgány a organizácie: 

5. Mesto Púchov, primátor mesta, 020 01 Púchov 

6. Obec Streženice, starosta obce, 020 01 Streženice 

7. Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica 

8. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

9. SPP – distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 19Bratislava 

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

11. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava 

12. Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 

13. Energotel, a.s. Miletičova 7, 821 08 Bratislava 

  Ing.  Iveta Kmošenová  

  vedúca   
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14. SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 

15. Krajský pamiatkový úrad, Pracovisko Prievidza, Nová 2, 971 01 Prievidza 

16. Okresné riaditeľstvo hasič. a záchr. zboru, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica 

17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenských partizánov  1130/50, 017 01 

Považská Bystrica 

18. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠS OH, Štefánikova 820, 

020 01 Púchov 

19. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠS EIA, Štefánikova 820, 

020 01 Púchov 

20. Inšpektorát práce, Hodžova 36, 911 01 Trenčín 

 


