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OU-TN-OSZP3-2019/002887-006 TMM     Trenčín, 15. 10. 2019  

 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Oznámenie  

o začatí vodoprávneho konania vo veci povolenia vodnej stavby,  

povolenia na osobitné užívanie vôd 

a upustenie od ústneho pojednávania 
 

 

       Stavebník, Obec Krivosúd – Bodovka, Krivosúd – Bodovka č. 88, 913 11 Trenčianske 

Stankovce, IČO 00 311 723, požiadal dňa 26. 09. 2018 Okresný úrad Trenčín, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 

prostredia o vydanie  
 

I. 

stavebného povolenia na líniovú vodnú stavbu 

„Rozšírenie verejného vodovodu Krivosúd - Bodovka“ 
 

v rozsahu: SO 01  Vodný zdroj PI-1 

      SO 01-1 Šachta nad vrtom PI-1 

                 SO 01-3 Ochranný rigol 

     SO 02 Výtlak z vodného zdroja PI-1 do čerpacej stanice 

     SO 03 Stavebné úpravy súvisiace s napojením výtlačného potrubia do vodojemu  

                a zmenou režimu prevádzky 

 

                 PS 01 VODNÝ ZDROJ 

                 PS 01-1 Čerpadlo, výstroj 

                 PS 01-2 Záhlavie studne 

                 PS 01-3 Motorická inštalácia 

                 PS 02 OVLÁDANIE – diaľkové ovládanie a regulácia – vodný zdroj – vodojem 

signalizačný kábel, vybavenie vodojemu a studne 

                 PS 03 TECHNLÓGIA ČS – úprava technológie – výmena čerpadiel 
 

Stavba je navrhnutá na pozemkoch par. KN C č. 418/2, 883/1, 872/1, 872/2, 843/5, 137, 883/2, 

418/3 v k. ú. Krivosúd - Bodovka.  

 

Ďalej stavebník  požiadal o vydanie 
 

II. 

povolenia na osobitné užívanie vôd 
 

podľa § 21 ods. 1 písm. b) 1. bod vodného zákona a to odber podzemných vôd z vodárenského 

zdroja PI-1 na pozemku par. KN C č. 418/2 v k. ú. Krivosúd - Bodovka. Z vodárenského zdroja 

budú odoberané podzemné vody v maximálnom množstve 2 l/s, 50 m
3
/deň, 12 000 m

3
/ročne a 

budú využívané na zásobovanie obyvateľov obce Krivosúd - Bodovka pitnou vodou 

prostredníctvom verejného vodovodu. 
 

      Dňom podania žiadosti v zmysle § 18 ods. 2 zákona č 71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov (správny poriadok) začalo vodoprávne konanie.  
 

 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 
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       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  
 

v súlade s § 61 ods. 1  stavebného zákona začatie vodoprávneho konania vo veci povolenia 

líniovej vodnej stavby „Rozšírenie verejného vodovodu Krivosúd – Bodovka“ v rozsahu SO 01 

Vodný zdroj PI-1, SO 01-1 Šachta nad vrtom PI-1, SO 01-3 Ochranný rigol, SO 02 Výtlak 

z vodného zdroja PI-1 do čerpacej stanice, SO 03 Stavebné úpravy súvisiace s napojením 

výtlačného potrubia do vodojemu a zmenu režimu prevádzky, PS 01 VODNÝ ZDROJ, PS 01-1 

Čerpadlo – výstroj, PS 01-2 Záhlavie studne, PS 01-3 Motorická inštalácia, PS 02 OVLÁDANIE 

– diaľkové ovládanie a regulácia – vodný zdroj – vodojem signalizačný kábel, vybavenie 

vodojemu a studne, PS 03 TECHNLÓGIA ČS – úprava technológie – výmena čerpadiel podľa            

§ 26 vodného zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom a podľa § 18 zákona 

o správnom konaní začatie konania vo veci osobitného užívania vôd podľa § 21 ods. 1 písm. b) 

bod 1. vodného zákona, odber podzemných vôd, ktorý s povoľovanou stavbou priamo súvisí. 

V súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona sa  účastníci konania – vlastníci stavbou dotknutých 

pozemkov a vlastníci susedných pozemkov upovedomujú o začatí konania vo veci povolenia 

líniovej vodnej stavby „Rozšírenie verejného vodovodu Krivosúd - Bodovka“ verejnou 

vyhláškou.   

       Správny orgán podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a 

miestneho zisťovania. Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky 

k vodoprávnemu konaniu najneskôr do 8 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na Okresnom 

úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných 

zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 3, Trenčín. Na neskoršie podané námietky nebude 

braný zreteľ. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Na pripomienky 

a námietky, ktoré boli, alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, alebo pri prerokúvaní 

územného plánu zóny, alebo územného projektu zóny sa neprihliada. 

       Do podkladov rozhodnutia môžete nahliadnuť na Okresnom úrade Trenčín, odbore 

starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného 

prostredia, Hviezdoslavova 3, Trenčín (číslo dverí 311). Ak sa nechá niektorý z účastníkov 

konania zastupovať, musí preložiť jeho zástupca písomnú plnú moc účastníka konania, ktorý sa 

necháva zastupovať.                                                                                          

    
Príloha: 

Situácia dotknutého územia 

 

 

 

 
 

 

                                                                                             Ing. Jana Hurajová 

                                                                                              vedúca odboru 
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Toto oznámenie sa účastníkom konania oznamuje podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou 

vyhláškou a musí byť vyvesené na úradnej tabuli Okresného úradu Trenčín, webovom sídle 

Okresného úradu Trenčín a Obce Krivosúd - Bodovka po dobu 15 dní. Posledný deň vyvesenia je 

dňom doručenia.  

 

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

 

Pečiatka, podpis:                                                            Pečiatka, podpis: 

 

 

 

 

 

 

Vybavuje:  

Ing. Martina Mrišová 

č. tel.: 032/74 11 679 

 

Oznámenie sa doručí:     
 

Účastníci konania: 

1. Obec Krivosúd – Bodovka, Krivosúd – Bodovka č. 88, 913 11 Trenčianske Stankovce 

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

3. Vlastníci pozemkov č. v k. ú. Krivosúd - Bodovka a vlastníci susedných pozemkov – 

verejnou vyhláškou 

4. PROGEO, RNDr. Juraj Minárik, Halalovka 23, 911 08 Trenčín 

5. Ing. Jozef Vyslúžil, Štvrť SNP 128/14,911 01 Trenčín 
 

Dotknuté orgány: 

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

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

Piešťany 

8. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčín, Jesenského 36, 911 01 Trenčín 

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

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

11. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – OH 

12. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – OPK 

 


