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OU-TN-OSZP3-2019/003644-005 TMM     Trenčín, 02. 04. 2019  

 

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A 

 

Oznámenie 

o začatí vodoprávneho konania, 

 nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 

vo veci dodatočného povolenia a užívania vodnej stavby,  

povolenia na osobitné užívanie vôd  

 
 

       Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej vodnej 

správy podľa ustanovení § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti             

o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 podľa § 61  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 a 

ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
  

o z n a m u j e 
 

podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona, v súlade s § 18 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začatie konania vo veci: 

  

I. 

dodatočného povolenia vodnej stavby 

„Veľké Bierovce - vodný zdroj HPV1 

v Zbernom a recyklačnom dvore v Trenčianskej kotline“, 
  

II. 

užívania vodnej stavby 

„Veľké Bierovce - vodný zdroj HPV1 

v Zbernom a recyklačnom dvore v Trenčianskej kotline“, 
 

na pozemku par. KN C č. 470/129 v k. ú. Veľké Bierovce, pozostávajúcej zo stavebného 

objektu: 

SO 01 Vodný zdroj HPV1 
 

III. 

začatie konanie vo veci povolenia na osobitné užívanie vôd,  

odber podzemných vôd z „Vodného Zdroja – HPV-1“, 
 

ktoré s vyššie uvedenou vodnou stavbou priamo súvisí. V súlade s § 61 ods. 4 sa oznámenie 

o začatí konania účastníkom konania (vlastníkom stavbou dotknutých pozemkov a vlastníkom 

susedných pozemkov) oznamuje verejnou vyhláškou a podľa § 61 ods. 5 dotknutým orgánom 

jednotlivo. 

 

 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 
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Stavbu zrealizoval stavebník - spoločnosť Erson Recycling, s. r. o., Soblahovská 3479, 911 01 

Trenčín, IČO 36 311 201, ktorého v konaní zastupuje RNDr. Jozef Straňák, PhD. – 

ENVIRONMENTAL SERVICES, Sv. Gorazda 667/215, 951 31 Močenok. Stavba je 

zrealizovaná na pozemku parcele KN C č. 470/129 v k. ú. Veľké Bierovce.  

       Dňom 02. 04. 2019 začína správny orgán v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov z vlastného podnetu podľa           

§ 88a ods. 1 stavebného zákona konanie vo veci dodatočného povolenia vodnej stavby, spojené 

s kolaudáciou vodnej stavby podľa § 76 ods. 1 stavebného zákona a povolenia na osobitné 

užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. b) 1. bod vodného zákona, odber podzemných vôd, ktoré 

so stavbou priamo súvisí. Podzemné vody budú využívané ako zdroj úžitkovej a technologickej  

vody pre potreby Zberného a recyklačného dvora spoločnosti ERSON Recycling, s. r. o.,                  

vo Veľkých Bierovciach.  

 

       Na základe uvedených skutočností správny orgán podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona 

nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa  
 

26. 04. 2019 (piatok) o 09.00 hod. 

so stretnutím na Obecnom úrade Veľké Bierovce 
 

      Predmetom ústneho pojednávania bude v súlade s ustanoveniami § 81 stavebného zákona 

najmä preskúmať, či skutočné zrealizovanie stavby a jej užívanie nebude ohrozovať záujmy 

spoločnosti, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, 

bezpečnosti práce a technických zariadení. O priebehu ústneho pojednávania bude spísaný 

záznam. Námietky a stanoviská k predmetu konania možno uplatniť písomne najneskôr na 

ústnom pojednávaní, inak na ne podľa § 80 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona 

nebude prihliadnuté.  

Orgán štátnej vodnej správy vyzýva stavebníka, aby na pojednávanie zabezpečili najmä: 

- podmienky na prehliadnutie stavby, 

- účasť zástupcu zhotoviteľa stavby, 

- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne ku 

kolaudácii stavby,  

- záväzné stanovisko Obce Veľké Bierovce k dodatočnému povoleniu vodnej stavby.    
 

V súlade s § 88a ods. 2 ak stavebník požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak sa 

na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie 

stavby.  

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                             Ing. Jana Hurajová 

                                                                                               vedúca odboru 
 

Účastníci konania: 

1. Združenie vlastníkov urbárskych lesov – pozemkové spoločenstvo Veľké Bierovce, 

vlastníci pozemku par. KN C č. 470/129 v k. ú. Veľké Bierovce – verejnou vyhláškou 

2. Obec Veľké Bierovce, Veľké Bierovce 24, 913 11 Trenčianske Stankovce + verejná 

vyhláška na vyvesenie 

3. JS-ENVI, s. r. o., RNDr. Jozef Straňák, PhD., Sv. Gorazda č. 667/215,  951 31 Močenok 
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4. Ing. Bohuš Malík, Majakovského 1, 949 01 Nitra 

5. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, I. Krasku 834/3, 921 80 

Piešťany 

 

Dotknuté orgány: 

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 

Trenčín 

7. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

8. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

9. Slovenský plynárenský priemysel distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

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

11. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 

12. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo 

13. Okresný úrad Trenčín, odbor pozemkový a lesný 
 

 

 

 

Toto oznámenie sa účastníkom konania oznamuje podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a § 73 

ods. 4 vodného zákona verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené na webovom sídle a úradnej 

tabuli Okresného úradu Trenčín a úradnej tabuli Obce Veľké Bierovce po dobu 15 dní. Posledný 

deň vyvesenia je dňom oznámenia. 

 

 

 

Vyvesené dňa:.............................        Zvesené dňa:........................................ 

 

Pečiatka, podpis:          Pečiatka, podpis: 

 

 

 
 

 

 


