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Číslo spisu
OU-TN-OSZP3-2019/002887-008

Vybavuje

Trenčín
29. 11. 2019

ROZHODNUTIE
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Popis konania / Účastníci konania

Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia ako vecne a miestne 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 č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle
§ 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov, po preskúmaní žiadosti stavebníka, ktorým je Obec Krivosúd - Bodovka, Krivosúd – Bodovka č. 88,
913 11 Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce, IČO 00 311 723 a podľa výsledkov vodoprávneho
konania v súlade s ustanoveniami § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov podľa § 26 vodného zákona

I.
povoľuje
uskutočniť líniovú vodnú stavbu
„Rozšírenie verejného vodovodu Krivosúd - Bodovka“

v rozsahu:
SO 01 Vodný zdroj PI-1
- 90 m hlboký vrt na pozemku par. KN C č. 418/2 v k. ú. Krivosúd – Bodovka
- zárubnica: priemer 200 mm do hĺbky 47 m
priemer 133 mm do hĺbky 90m
perforácia zárubnice -35,0 m až -43,5 m
-51,0 m až -90,0 m

SO 01-1 Šachta nad vrtom PI-1
Nad vrtom je navrhnutá prefabrikovaná šachta čiastočne nadzemná. Šachta bude obsypaná tak, aby násyp vylúčil
zaplavenie šachty možnou povodňovou vodou. Násyp tvorí zrezaný ihlan so základňami v tvare pravouhlého
obdĺžnika. Priemerná hĺbka násypu bude cca 0,84 m.
Vnútorné rozmery šachty sú L = 3 100 mm, Š = 1 750 mm, V = 2 090 mm. Steny sú hrúbky 150 mm. Do šachty sú
dva vstupné otvory, nad vrtom slúži pre inštaláciu a prípadnú výmenu čerpadla.
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SO 01-3 Ochranný rigol
Ochranný rigol slúži k zabráneniu vniknutiu vonkajších vôd do areálu prameniska. Z priestorových a
majetkoprávnych dôvodov je umiestnený z vnútornej strany oplotenia. Rigol v celkovej dĺžke 79,0 m chráni zadnú
a dve bočné strany. Križovanie oplotenia sa urobí betónovými rúrami DN 400 v dĺžke cca 1,5 a 3,6 m. Ochranný
rigol je vyústený je na dvoch miestach do potoka. Rigol je vybudovaný z priekopových žľaboviek 620 x 300 mm.

SO 02 Výtlak z vodného zdroja PI-1 do čerpacej stanice
Výtlačné potrubie PE100 HDPE SDR 17/PN10 63x5,8 mm so signalizačným káblom bude viesť z vodárenského
zdroja do čerpacej stanice bude dĺžka 600 m. Potrubie bude uložené v zapaženej ryhe šírky 1,0 m s krytím 1,6 m. Po
uložení na pieskové lôžko hrúbky 15 cm bude potrubie obsypané štrkopieskovým obsypom 300 mm nad potrubie.
Zásyp ryhy bude prevedený štrkopieskom do úrovne komunikácie. Potrubie bude uložené v krajnici cesty, ktorá
bude upravená do pôvodného stavu. Pri križovaní s vodným tokom bude potrubie uložené v chráničke HDPE 140
s dĺžkou 13,95 m a 11,85m

SO 03 Stavebné úpravy súvisiace s napojením výtlačného potrubia do vodojemu a zmenou režimu prevádzky
Jedná sa o úpravy v jestvujúcej ČS – vybúranie podlahy a prebúranie cez základ pre výtlačné potrubie a prípadné
úpravy pri osadzovaní novej čerpacej zostavy v ČS. Je potrebná úprava prielivného potrubia z akumulačnej nádrže
tak, aby hrana prielivného potrubia nebola nižšie ako dno Ponceletovho merného prelivu t.j. 207,48 m n. m.
Akumulačná nádrž bude rozdelená nornou stenou, aby voda vytlačená z vrtu príliš nezavzdušnila sacie potrubia
čerpadla 3 HMI 803.

PS 01 VODNÝ ZDROJ
PS 01-1 Čerpadlo, výstroj
Do vrtu PI-1 bude umiestnené ponorné čerpadlo typ TWI 4.09-05-CI 3 s potrebnou výbavou. Súčasťou
technologickej časti je aj záhlavie vrtu a vybavenie výtlačného potrubia vodomerom s potrebnými armatúrami.

PS 01-2 Zhlavie studne
Ponorné čerpadlo typ TWI 4.09-05-CI 3 Čerpadlo bude umiestnené do vrtu podľa odporučenia hydrogeológa.
Jestvujúca výpažnica a ochranná výpažnica budú skrátené – dno navrhovanej šachty nad vrtom bude na kóte 215,16
m n. m, t. j. cca 20 m pod úrovňou jestvujúceho terénu. Vrch ochrannej výžpažnice bude na kóte 215,50 m n. m. 0,3
m pod ukončením výpažnice 215,80m n. m. Čerpadlo bude umiestnené tak, aby vrch čerpadla bol na hladine 205,25
m n. m. t.j. cca 2,3 m pod zníženou hladinou odberu 2,0 l/s

PS 01-3 Motorická inštalácia

PS 02 OVLÁDANIE – diaľkové ovládanie a regulácia – vodný zdroj – vodojem signalizačný kábel, vybavenie
vodojemu a studne
Ovládanie čerpadla bude jednak podľa hladín vody vo vrte – viď popis od výrobcu - umiestnením čidiel vo vrte a
jednak podľa hladín vody v bazéne jestvujúcej čerpacej stanice. Spojenie medzi vrtom a čerpacou stanicou bude
signalizačným káblom dĺžky cca 600 m.

PS 03 TECHNLÓGIA ČS – úprava technológie – výmena čerpadiel
Po posúdení jestvujúceho stavu a pri zohľadnení návrhu riešenia je navrhnuté nové riešenie v jestvujúcej čerpacej
stanici.
Čerpadlá – zostava 3 HMI 803 – slúžiaca na čerpanie vody z akumulačnej nádrže do vodojemu je navrhnutá s
dostatočnou rezervou. Každé z čerpadiel má kapacitu 14 m3/hod, pre bežnú prevádzku stačí jedno čerpadlo. Čerpadlá
budú vyhovovať aj pre budúcu prevádzku, pri privedení cca 2,0 l/s z VZ PI-1.
Druhá zostava čerpadiel - 2 HMI 805 – sa časom opotrebovala a nevyhovuje ani nárokom na súčasnú prevádzku.
Po konzultácii s dodávateľom čerpadiel bude nainštalovaná nová zostava – SiBoost Smart 2 Helix 606. Čerpadlá sú
navrhnuté na pokrytie hodinovej špičky pre výhľadový výpočet potreby vody cca 2,3 l/s.

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.

Predložená projektová dokumentácia rieši prívod vody z vodárenského zdroja PI-1do jestvujúceho vodovodného
systému obce Krivosúd – Bodovka, z dôvodu malej výdatnosti prameňa Rybník, ktorý doteraz zásoboval obec
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Krivosúd – Bodovka pitnou vodou, prostredníctvom obecného vodovodu. Vodárenský zdroj PI-1 je pôvodne
prieskumný vrt s hĺbkou 90,0 m na pozemku par. KN C č. 418/2 v k. ú. Krivosúd – Bodovka. Pre tento vodárenský
zdroj boli vyhlásené pásma hygienickej ochrany I., II. a III. stupňa rozhodnutím Obvodného úradu životného
prostredia v Trenčíne č. j. OÚŽP/2009/00010-006 TNI, zo dňa 09. 09. 2009. Nad vrtom PI-1 bude osadená čiastočne
nadzemná šachta, v ktorej bude technologické vybavenie pre vrt. Do vrtu PI-1 bude umiestené ponorné čerpadlo s
potrebnou výbavou. Voda z vrtu bude odvádzaná do jestvujúcej čerpacej stanice a do vodojemu s objemom 150 m3,
výtlačným potrubím s dĺžkou 600 m.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky a povinnosti:

A/ V š e o b e c n é u s t a n o v e n i a:
1. Stavebníkom je Obec Krivosúd – Bodovka, Krivosúd – Bodovka č. 88, 913 11 Trenčianske Stankovce, IČO 00
311 723.
2. Vodná stavba sa bude realizovať dodávateľsky na základe výberového konania.
3. Stavba bude ukončená do dvoch rokov odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.
4. So stavbou sa nesmie začať skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.
5. Nerozdielnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia vodnej stavby, ktorú vypracoval a overil
autorizovaný stavebný inžinier Ing. Jozef Vyslúžil, číslo osvedčenia 5754*A2 Komplexné architektonické a
inžinierske služby. Jedna sada overenej projektovej dokumentácie sa vracia stavebníkovi, druhá sa ukladá do
vodohospodárskej evidencie.
6. Pri výstavbe musia byť dodržané všetky zákonné ustanovenia, príslušné technické normy, predpisy týkajúce sa
bezpečnosti práce a technických zariadení a je nutné dbať na ochranu a zdravie osôb na stavenisku.
7. Orgán štátnej vodnej správy môže zmeniť alebo zrušiť podmienky tohto rozhodnutia v novom konaní, ak je to v
záujme ochrany vôd v zmysle § 73 ods. 12 vodného zákona.

B/ P l a t n o s ť p o v o l e n i a:
Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
tohto rozhodnutia nebude stavba začatá.

C/ P o v i n n o s t i s t a v e b n í k a:
1. Oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začiatok a ukončenie stavebných prác.
2. Dodržať nariadenie vlády o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
3. Stavebník je povinný zabezpečiť meranie množstva odobratej podzemnej vody certifikovaným vodomerom.
4. Zabezpečiť ochranu vodárenského zdroja pred znečistením a ohrozením kvality podzemných vôd.
5. Stavba bude uskutočňovaná podľa dokumentácie overenej orgánom štátnej vodnej správy. Prerokovať s orgánom
štátnej vodnej správy zmeny, ktoré by sa v priebehu stavby ukázali ako nutné a v značnej miere by menili technické
riešenie alebo majetkoprávne vzťahy vodoprávne prerokovanej projektovej dokumentácie.
6. Stavba sa bude realizovať v ochrannom pásme I. a II. stupňa vodárenského zdroja Rybník a PI-1. Pri
výstavbe je potrebné sledovať činnosť strojov a vozidiel na stavbe, zabezpečiť preventívne opatrenia proti únikom
znečisťujúcich látok zo strojov a vozidiel. V prípade únikov je nevyhnutné ich včas zachytiť a eliminovať.
- Dodávateľ stavebných prác a prevádzkovateľ vozidiel a strojov musí dodržiavať a primerane uplatňovať
ustanovenia § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.
- Stroje a vozidlá pracujúce na stavbe musia byť v dobrom technickom stave – kontrola a overenie platnej STK,
vizuálna obhliadka vodidiel a kontrola hydraulických systémov pred každým vjazdom na stavbu.
- Parkovanie a odstavenie vozidiel a strojov musí byť mimo odkryté výkopy na určenom mieste so spevneným
povrchom.
- Na stavbe nie je prípustné vykonávanie opráv, dopĺňanie PHM a olejových náplní.
- Na stavbe musia byť zabezpečené prostriedky pre zachytávanie úniku ropných látok a uloženie kontaminovanej
zeminy – PE vrecia na uloženie znečisteného materiálu alebo kontaminovanej zeminy, vanička na podloženie a
podobne.
- Pri úniku musí byť znečisťujúca látka (PHM, oleje, hydraulika) zachytená a nezávadne zneškodnená mimo
stavenisko.
- Vyhĺbené ryhy a výkopy neponechať zbytočne otvorené, bez zdržania pokladať zariadenia a spätný zásyp.
- Pre pieskové lôžka potrubia a spätný zásyp výkopov použiť výlučne čistú zeminu, neznečistenú škodlivými látkami,
prednostne vyťaženú zeminu v lokalite.
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- Na stavenisku môžu byť voľne položené len také materiály, z ktorých nehrozia nežiaduce úniky alebo výluhy
zrážkovou vodou.
- Na stavenisku nesmú byť skladované znečisťujúce látky ako PHM, oleje, náterové hmoty, chemikálie a iné
materiály.
7. Stavebník je povinný dodržať podmienky stanovené účastníkmi konania a dotknutými orgánmi:

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, č. j. KPUTN-2017/18776-2/64410,
zo dňa 18. 08. 2017:
- Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným
predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo
oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese: https://www.pamiatky.sk/sk/page/na-stiahnutie.
- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia resp. narušenia archeologických
nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo
alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň
po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním
poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky
krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä
zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť
a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami
archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná
krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom
archeologickom náleze, správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu,
metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany prírody a krajiny, Hviezdoslavova
3, 911 01 Trenčín, č. j. OU-TN-OSPZ3-2017/026022-002 KOZ, zo dňa 07. 08. 2017:
- V prípade výskytu zelene je pri realizácii stavby nutná jej ochrana v súlade s STN 73 7010 Ošetrovanie, udržiavanie
a ochrana stromovej vegetácie.
- Počas umiestňovania stavby a jej realizácie je nevyhnutné prijať opatrenia, ktoré by zabránili šíreniu inváznych a
ruderálnych rastlinných druhov a prijať protierózne opatrenia.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve,
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, č. j. OU-TN-OSZP3-2019/026764-002 SLI, zo dňa 14. 08. 2019:
- Odpad – výkopová zemina je potrebné odovzdať len osobe, ktorá na to má povolenie a prevádzkuje miesto na to
určené podľa § 97 ods. 1, písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
- Investor stavby, je povinný zabezpečiť, aby dodávateľ stavebných prác dodržiaval ustanovenia § 14 zákona o
odpadoch ako držiteľ odpadov, najmä zabezpečiť podmienky na ich dôsledné triedenie podľa druhov, vykonávanie
ich evidencie od ich vzniku a ich následné zhodnotenie, alebo zneškodnenie len na povolených zariadeniach v zmysle
zákona o odpadoch.
- Investor stavby ako pôvodca odpadov je povinný po realizácii stavby podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod č. 5 zákona o
odpadoch požiadať o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu OU Trenčín, OSŽP. Ku kolaudačnému konaniu predložiť
prehľad jednotlivých druhov odpadov v tonách a preukázať využitie, alebo zneškodnenie jednotlivých druhov
odpadov v súlade s ustanovením zákona o odpadoch. (Vážne lístky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie, alebo
využitie odpadov od oprávnených organizácií).

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š.p., Odštepný závod Piešťany Nábrežie I. Krasku č. 3/834 921
80 Piešťany , CS SVP OZ PN 6815/2017/2, CZ 27134/210/2017, zo dňa 31.08.2017
- Pri súbehu a križovaní vodného toku s navrhovanými inž. sieťami (vrátane navrhovaného oplotenia) rešpektovať
ochranné pásmo toku, ktoré je v súlade s STN 752102 stanovené v šírke min. 4 m od brehovej čiary toku. K určeniu,
resp. vytýčeniu brehovej čiary prizvať nášho úsekového technika Ing. Maslovú (0903 721 443) a následne brehovú
čiaru zakresliť do projektovej dokumentácie. So spôsobom križovania toku pretláčaním súhlasíme. Chráničky
požadujeme uložiť v hĺbke min. 1,5 m od zameranej nivelety dna geodetom (bez uvažovaného nánosu), uložiť ich po
celej dĺžke križovania aj v ochrannom pásme toku z obidvoch jeho strán (tzn. min. 4 m od brehovej čiary) a takisto
aj pomocné jamy. Miesto križovania priamo v teréne vyznačiť.
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- Trvalý zásah (križovanie) do pozemku v správe SVP, š.p. zmluvne doriešiť na Odbore správy majetku na
OZ Piešťany (JUDr. Mojžiš, 033/7764 405), a to uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena do doby
vydania kolaudačného rozhodnutia. Podotýkame, že pred ukončením prác, resp. pred zasypaním pomocných jám
pri križovaní vodného toku žiadame prizvať Ing. Maslovú k zápisničnému prevzatiu hĺbky uloženia chráničiek.
Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu o uložení inž. sietí pod korytom vodného toku sa bude považovať za
nesplnenie podmienok stanovených našou organizáciou.
- Upozorňujeme Vás ako vlastníka stavieb umiestnených vo vodnom toku, že budete povinný na vlastné náklady
podľa ust. § 47 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) dbať o ich riadnu údržbu a statickú
bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd.
- Podľa ust. § 49 ods. 5 vodného zákona ako správca vodného toku nebudeme zodpovedať za škody spôsobené
účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach.

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, zo dňa 21.08.2017
- Novovybudovaná NN prípojka bude prevádzkovaná v zmysle Zákona č.251/2012 Z. z. o energetike,
- Ku dňu kolaudácie predložiť stavebnému úradu stanovisko Západoslovenskej distribučnej, a. s. Pred uvedením
definitívnej prípojky elektrickej energie do prevádzky je potrebné predložiť:
a) Správu z odbornej prehliadky a skúšky el. zariadenia prípojky NN
b) Správu z odbornej prehliadky a skúšky el. zariadenia el. inštalácie
c) Plán skutočného vyhotovenia prípojky potvrdený zhotoviteľom prípojky
d) Vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a.s.
e) Právoplatné stavebné povolenie
O pripojenie novej prípojky na sieť Západoslovenskej distribučnej, a.s., treba požiadať u SEZ Sever Trenčín (tel.
č. 0326533324 — p. Šimko).
- V zmysle Elektrizačného zákona č.251/2012 Z. z., žiadame rešpektovať existujúce podzemné vedenia v majetku
Západoslovenskej distribučnej, a.s. Ďalej žiadame nenarušiť stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť
uzemňovacích sústav VN a NN vzdušného vedenia pri výkopových prácach. Pri realizovaní stavby žiadame dodržať
priestorovú normu STN 736005.
- Pred zahájením akýchkoľvek výkopových prác budú riadne vytýčené všetky existujúce podzemné vedenia nízkeho
a vysokého napätia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktoré križujú a sú v súbehu s predmetnou stavbou.
Vytýčenie Vám na základe objednávky zabezpečí príslušný koordinátor Tímu prevádzky Sever.
- Osoby, ktoré budú vykonávať činnosť na stavbe a na stavenisku, musia byť riadne a preukázateľne oboznámené
o prítomnosti nadzemného a podzemného vedenia vysokého a nízkeho napätia a musia dodržiavať bezpečnostné
predpisy dané príslušnými normami STN.
- Pri použití stavebných mechanizmov musí byť zaručené, aby sa žiadna časť stavebného mechanizmu nepriblížila
k vodičom 1 KV vzdušného vedenia na vzdialenosť menej ako 0,5 m, k vodičom 22 kV vzdušného vedenia menej
ako 1m, inak hrozí zásah elektrickým prúdom. O uvedenej skutočnosti musí dodávateľ stavby preukázateľne poučiť
svojich pracovníkov.
- Odkryté zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. budú opätovne uložené a zakryté spôsobom
daným v príslušných normách STN pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení (lôžko, výstražná fólia, atď.).

Slovak Telekom, a.s., Bratislava, číslo 6611727490 zo dňa 02.10.2017
Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať
ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného
polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému
polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť
je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma
týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom,
a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti
povereného správou sieti:
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť,
ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa
zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
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- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č.
351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel,, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa
stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej
rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

8. Výstavbou a prevádzkovaním stavby nesmie byť ohrozená kvalita podzemných a povrchových vôd v zmysle
vodného zákona.
9. Stavebník uhradí škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke vodnej stavby v zmysle ustanovení Občianskeho
resp. Obchodného zákonníka.
10. Stavebník je povinný dbať, aby pri výstavbe neunikli do vôd nebezpečné látky a neohrozili ich akosť a zdravotnú
nezávadnosť.
11. Pri realizácii stavby rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení. V ich ochrannom pásme (1,5 m
na každú stranu) treba uplatniť ručný výkop. Pred realizáciou zabezpečiť ich vytýčenie a počas realizácie stavby
rešpektovať ich ochranné pásmo.
12. Preukázateľne oboznámiť zamestnancov vykonávajúcich výkopové práce s vytýčenou a vyznačenou polohou
podzemných vedení a zariadení.
13. Každé kríženie s inými inžinierskymi sieťami odsúhlasiť pred zásypom so správcom podzem-ných vedení. Pred
zásypom podzemných vedení zhutniť zeminu pod vedením.
14. Akékoľvek poškodenie podzemných inžinierskych sietí nahlásiť správcovi sietí.
15. Všetky odkryté podzemné vedenia riadne zabezpečiť proti poškodeniu.
16. Po ukončení stavby podať návrh na uvedenie stavby do trvalého užívania a priložiť doklady v zmysle vyhlášky
č. 453/2000 Z. z.
17. V prípade, že dôjde k zmene vlastníctva stavby, spojenej s osobitným užívaním vôd, je ďalší nadobúdateľ stavby
povinný oznámiť tieto skutočnosti orgánu štátnej vodnej správy do 2 mesiacov odo dňa prevodu vlastníctva.

D/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších právnych
predpisov: námietky neboli vznesené.

Súčasne Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie

II.
p o v o ľ u j e

stavebníkovi Obci Krivosúd – Bodovka, 913 11 Krivosúd – Bodovka č. 88, IČO 00 311 723, osobitné užívanie
vôd podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. vodného zákona – odber pozemných vôd z vrtu PI-1 na pozemku par. KN C
č. 418/2 v k. ú. Krivosúd – Bodovka na zásobovanie obyvateľov obce Krivosúd – Bodovka vodou na pitné účely
prostredníctvom verejného vodovodu za týchto podmienok:

1. Hodnoty povoleného množstva odoberaných vôd:
Maximálne povolené odoberané množstvo: Qm = 2,00 l/s
Ročná potreba vody predstavuje množstvo: Qr = 12 000 m3/rok.
2. Oznamovať údaje o odbere podzemných vôd raz ročne poverenej osobe v zmysle § 6 ods. 5 vodného zákona.
3. Povolenie na odber podzemných vôd nezaručuje odber týchto vôd v povolenom množstve ani v potrebnej kvalite.
4. Časová platnosť povolenia: Povolenie na osobitné užívanie vôd nadobudne účinnosť dňom nadobudnutia
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na povoľovanú vodnú stavbu „Rozšírenie verejného vodovodu Krivosúd –
Bodovka“. Povolenie na osobitné užívanie vôd sa vydáva na dobu určitú, na 10 rokov od nadobudnutia právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia predmetnej vodnej stavby.
5. Podľa § 20 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 418/2010 Z. z. je vlastník stavby povinný zaslať oznámenie o začatí
odberu a využívania vody do 30 dní, odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia orgánu štátnej vodnej správy
SHMÚ na predpísanom tlačive oznámenie o odbere, uverejnenom na webovej stránke ústavu a SVP pre prihlásenie
odberu na spoplatnenie.
6. Pri odbere podzemných vôd vyplýva vlastníkovi vodárenského zdroja povinnosť merať množstvo odoberaných
podzemných vôd (osadiť certifikované meracie zariadenie) a pri odbere vôd zákonom stanovených množstvách (§
6 ods. 5 vodného zákona) oznamovať údaje o odberoch raz ročne poverenej osobe (SHMÚ Bratislava) a SVP, š. p.
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podľa NV SR č. 755/2004 Z. z., na základe ktorých je určená výška poplatkov za odbery podzemných vôd (§ 79
ods. 7 a 8 vodného zákona). Poplatky za užívanie týchto vôd sú príjmom Environmentálneho fondu.
7. Čerpanú vodu zo zdroja PI-1 je potrebné dezinfikovať vhodným automatickým chlórovacím zariadením.
8. Rozsah analýz a počet odberov vzoriek pitnej vody bude potrebné vykonávať podľa požiadaviek Nariadenia vlády
SR č. 354/2006 Z. z.
Odbery vzoriek podzemnej vody vykonávať priamo na kontrolnom výtoku z tlakovej nádoby (prípadne priamo z
čerpacieho vrtu).
9. V súlade s § 24 vodného zákona, orgán štátnej vodnej správy zmení alebo zruší vydané povolenia na osobitné
užívanie vôd, ak dôjde k zmene podmienok rozhodujúcich na vydanie povolenia.
10. Vykonávať monitoring vodárenského zdroja v zmysle programu monitorovania a podľa požiadaviek platnej
legislatívy a požiadaviek orgánu verejného zdravotníctva. Odbery vzoriek vody môžu vykonávať len odborne
spôsobilé a akreditované osoby a rozbory realizovať v akreditovaných skúšobných laboratóriách. V rámci
nevyhnutných opatrení na ochranu vodárenského zdroja kontrolovať ochranné pásma.
11. V prípade, že dôjde k zmene vlastníctva stavby, spojenej s osobitným užívaním vôd, je ďalší nadobúdateľ stavby
povinný oznámiť tieto skutočnosti orgánu štátnej vodnej správy do 2 mesiacov odo dňa prevodu vlastníctva.
12. Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., OZ Piešťany k osobitnému užívaniu vôd, č. j.
CSSVP OZ PN 6799/2019/2, CZ 28881/210/2019 zo dňa 26. 08. 2019:
- Pri odbere podzemných vôd vyplýva vlastníkovi vodárenského zdroja povinnosť merať množstvo odoberaných
podzemných vôd (osadiť certifikované meracie zariadenie) a pri odbere vôd zákonom stanovených množstvách
(§ 6 ods. 5 vodného zákona) oznamovať údaje o odberoch raz ročne poverenej osobe (SHMÚ Bratislava) a našej
organizácii podľa Nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z. z., na základe ktorých je určená výška poplatkov z odberu
podzemných vôd (§ 79 ods. 7 a 8 vodného zákona) poplatky za užívanie týchto vôd sú príjmom Environmentálneho
fondu.

Súčasne Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie

III.
p o v o ľ u j e

stavebníkovi Obci Krivosúd – Bodovka, 913 11 Krivosúd – Bodovka č. 88, IČO 00 311 723, osobitné užívanie
vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona – vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z ochranného rigola na
pozemkoch par. KN C č. 418/2, 418/3 v k. ú. Krivosúd – Bodovka do povrchových vôd vodného toku Bodovský
potok na pozemku par. KN C č. 883/1 v k. ú. Krivosúd – Bodovka, z dôvodu zabránenia vnikania vonkajších vôd
do areálu prameniska.

Odôvodnenie
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 o vydanie stavebného
povolenia na vodnú stavbu „Rozšírenie verejného vodovodu Krivosúd – Bodovka“ v rozsahu: SO 01 Vodný zdroj
PI-1, SO 01-1 Šachta nad vodným zdrojom, 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, PSA 01-2 Zhlavie studne, PS 01-3 Motorická inštalácia, PS
02 Ovládanie – diaľkové ovládanie a regulácie – vodný zdroj – vodojem – signalizačný kábel, vybavenie vodojemu
a studne, PS 03 Technológia ČS – úprava technológie – výmena čerpadiel a vydanie povolení. V projektovej
dokumentácii vodnej stavby sa uvádzajú názvy jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov s
označením vodný zdroj, v skutočnosti sa v zmysle platnej legislatívy jedná o vodárenský zdroj, nakoľko bude
zásobovať pitnou vodou viac ako 50 obyvateľov.
Dňa 04. 10. 2019 správny orgán prerušil konanie vo veci povolenia líniovej vodnej stavby a vyzval stavebníka na
doplnenie podania a to požiadať o povolenie na osobitné užívanie vôd, ktoré so stavbou priamo súvisí a podľa § 21
ods. 2 vodného zákona je toto povolenie potrebné vydať pred vydaním stavebného povolenia na vodnú stavbu, alebo
súčasne so stavebným povolením, hydrogeologický posudok stavby, stanovisko správcu vodného toku k osobitnému
užívaniu vôd, rozhodnutie orgánu štátnej vodnej správy, či sa osobitným užívaním vôd jedná o navrhovanú činnosť
podľa § 16 ods. 6 písm. a) vodného zákona.
Po doplnení podania dňa 15. 10. 2019 správny orgán oznámil začatie vodoprávneho konania na povolenie vodnej
stavby „Rozšírenie verejného vodovodu Krivosúd – Bodovka“ a povolenia na osobitné užívanie vôd, ktoré
so stavbou priamo súvisí, zaslal ho všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Z dôvodu
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povoľovania líniovej vodnej stavby veľkého počtu účastníkov konania (vlastníkov susedných pozemkov) správny
orgán oznámil začatie konania verejnou vyhláškou, zároveň upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania,
v oznámení určil lehotu, v ktorej sa účastníci konania a dotknuté orgány môžu vyjadriť k vodoprávnemu konaniu.
V stanovenom termíne neboli doručené žiadne pripomienky k predmetu konania.
Projektová dokumentácia stavby rieši výstavbu prívodu vody z vodárenského zdroja PI-1 do jestvujúceho
vodovodného systému obce Krivosúd – Bodovka, z dôvodu malej výdatnosti prameňa Rybník, ktorý doteraz
zásoboval obec Krivosúd – Bodovka pitnou vodou, prostredníctvom obecného vodovodu. Vodárenský zdroj PI-1
je pôvodne prieskumný vrt s hĺbkou 90,0 m na pozemku par. KN C č. 418/2 v k. ú. Krivosúd – Bodovka. Pre
tento vodárenský zdroj boli vyhlásené pásma hygienickej ochrany I., II. a III. stupňa rozhodnutím Obvodného úradu
životného prostredia v Trenčíne č. j. OÚŽP/2009/00010-006 TNI, zo dňa 09. 09. 2009. Nad vrtom PI-1 bude osadená
čiastočne nadzemná šachta, v ktorej bude technologické vybavenie pre vrt. Do vrtu PI-1 bude umiestené ponorné
čerpadlo s potrebnou výbavou. Voda z vrtu bude odvádzaná do jestvujúcej čerpacej stanice a do vodojemu s objemom
150 m3 výtlačným potrubím (vrátane signalizačného kábla) s dĺžkou 600 m. Výtlačné potrubie bude uložené v
zapaženej ryhe šírky 1,0 s krytím 1,6 m. Potrubie bude uložené v krajnici cesty, pri križovaní s vodným tokom
Bodovský potok bude riešené pretláčaním, uložením rozvodov do chráničky HDPE. Ochranné pásmo I. stupňa
vodárenského zdroja PI-1 má tvar nepravidelného päťuholníka na pozemkoch par. KN C č. 418/2, 418/3 v k. ú.
Krivosúd – Bodovka, bude oplotené drôteným pletivom na oceľových stĺpoch s troma radmi ostatného drôtu. Z
vnútornej strany oplotenia bude vybudovaný z priekopových žľaboviek 620 x 300 mm ochranný rigol v dĺžke 79,0
m, z dôvodu zabránenia vnikania vonkajších vôd do areálu prameniska.
Stavebník predložil projektovú dokumentáciu vypracovanú autorizovaný stavebný inžinierom Ing. Jozefom
Vyslúžilom, odborný hydrogeologický posudok, vypracovaný 06. 07. 2017, pod číslom zákazky 2017/463, RNDr.
Jurajom Minárikom - PROGEO, osobou odborne spôsobilou na inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický
prieskum, geologický prieskum životného prostredia, monitorovanie podzemných vôd a horninového prostredia,
odborné inžinierskogeologické posudky, odborné hydrogeologické posudky, geologický dohľad pri stavebných
prácach, záväzné stanovisko podľa § 140 ods. 1 stavebného zákona vydané Mestom Trenčín, zo dňa 26.
07. 2018, pod číslom ÚSŽP 2018/39591/104866/2Km, územné rozhodnutie vydané Mestom Trenčín zo dňa
27.12.2017, pod číslom ÚSaŽP2017/36712/95910/3-Km, rozhodnutie Okresného úradu Trenčín, číslo OU-TN-
OSZP2-2019/002611-012 zo dňa 01. 07. 2019, podľa ktorého navrhovaná činnosť – „Predĺženie verejného vodovodu
v obci Krivosúd - Bodovka“ nie je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona, vyjadre¬nia dotknutých
orgánov, ktorých podmienky sú zapracované vo vý¬rokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny orgán posúdil návrh podľa § 62 stavebného zákona a zistil, že realizáciou stavby nebude ohrozené životné
prostredie, stavba nie je v rozpore s verejným záujmom a vyhovuje vše-obecným technickým požiadavkám na
výstavbu. Pro¬jektovú dokumentáciu overil autorizovaný stavebný inžinier Ing. Milan Bizub a Ing. Elemer Lonský.
Stavba sa bude realizovať na pozemkoch vo vlastníctve stavebníka.
So stavbou je spojené aj osobitné užívanie vôd – I. – povolenie odberu podzemných vôd podľa § 21 ods. 1 písm.
b) bod 1. vodného zákona – odber pozemných vôd z vrtu PI-1 na pozemku par. KN C č. 418/2 v k. ú. Krivosúd –
Bodovka na zásobovanie obyvateľov obce Krivosúd – Bodovka vodou na pitné účely prostredníctvom verejného
vodovodu a II. - vypúšťanie vôd z povrchového odtoku podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona z ochranného
rigola na pozemkoch par. KN C č. 418/2, 418/3 v k. ú. Krivosúd – Bodovka do povrchových vôd vodného toku
Bodovský potok.
Na základe výsledkov konania a predložených dokladov orgán štátnej vodnej správy zistil, že nie sú dôvody, ktoré
by bránili vydaniu povolenia na vodné stavby a povolení na osobitné užívanie vôd za podmienok stanovených v
tomto rozhodnutí a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok: V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je
stavebník oslobodený od úhrady správnych poplatkov.

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
rozhodnutia, na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.
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Toto rozhodnutie sa účastníkom konania, vlastníkom susedných pozemkov oznamuje podľa § 69 ods. 2 stavebného
zákona verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené na úradnej tabuli 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:...................................

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Doručuje sa

Obec Krivosúd - Bodovka
Krivosúd - Bodovka 88
913 11 Krivosúd-Bodovka
Slovenská republika

Slovenský vodohospodársky podnik š.p.
Radničné námestie 8
969 55 Banská Štiavnica
Slovenská republika

PROGEO TRENČÍN, s.r.o.
Opatovská 35 652
911 01 Trenčín-Kubrá
Slovenská republika

Jozef Vyslúžil
Štvrť SNP 128 14
914 51 Trenčianske Teplice
Slovenská republika

Na vedomie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 1
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 921
80 Piešťany 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín 1
Západoslovenská distribučná, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 1



Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 0114433/2019

Vec: Rozhodnutie - VEREJNÁ VYHLÁŠKA  povolenie líniovej vodnej stavby "Rozšírenie verejného vodovodu Krivosúd-
Bodovka" a povolenia na osobitné užívanie vôd

Parafa Dátum/čas Meno Pozícia Org.útvar Funkcia V zast. Zastúpil Poznámka

Schválené 29.11.2019  
13:01 Hurajová Jana, Ing. vedúci OU-TN-

OSZP  Áno Prekop Daniel, Ing.  
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