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OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
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Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín____________________________________________________________________________________

1 / 4

Číslo spisu
OU-TN-OSZP3-2020/003756-014

Vybavuje

04. 06. 2020

ROZHODNUTIE
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Popis konania / Účastníci konania
Kolaudačné rozhodnutie vodnej stavby „Novostavba RD Dolná Poruba č. p. 6864/2“
časť Prekládka verejného vodovodu
Stavebník: Andrej Václav s manželkou Marikou Václavovou

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 § 1 a § 5 zákona číslo
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 číslo 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 číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov po preskúmaní návrhu stavebníka, na základe výsledku ústneho pojednávania spojeného s
miestnou ohliadkou v zmysle § 81 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

podľa § 26 odsek 4 vodného zákona, § 82 stavebného zákona a v súlade s ustanoveniami zákona číslo 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov stavebníkovi, ktorým je Andrej Václav s
manželkou Marikou Václavovou, trvale bytom 914 43 Dolná Poruba 382 (adresa manželky 914 43 Omšenie 452)

u ž í v a n i e v o d n e j s t a v b y

„Novostavba RD Dolná Poruba č. p. 6864/2“
časť Prekládka verejného vodovodu

v rozsahu:
- vodovodné potrubie HDPE 100/PN, DN150 s celkovou dĺžkou 28,74 m

Vodná stavba sa uskutočnila na pozemkoch KN-C parcelné čísla 6864/2, 6862 v katastrálnom území Dolná Poruba a
bola povolená rozhodnutím Okresného úradu Trenčín, odborom starostlivosti o životné prostredie dňa 12. 10. 2017
pod číslom OU-TN-OSZP3-2017/027027-004TMM.
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Súčasne Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie:

A) Vymedzuje účel užívania stavby takto:
Prekládka verejného vodovodu v obci Dolná Poruba bola zrealizovaná z dôvodu výstavby rodinného domu na
pozemku par. KN C č. 6864/2 v k. ú. Dolná Poruba, cez ktorý viedol verejný vodovod a vlastník tohto pozemku chcel
realizovať na svojom pozemku výstavbu rodinného domu. Rodinný dom je už v katastri nehnuteľností zapísaný
na pozemku par. KN C č. 6864/3 v k. ú. Dolná Poruba. Verejný vodovod obce Dolná Poruba je vo vlastníctve
Trenčianskych vodární a kanalizácií, a. s., zásobuje obyvateľov obce vodou na pitné a požiarne účely. Realizáciou
prekládky potrubia verejného vodovodu sa vlastníctvo a prevádzkovateľ verejného vodovodu nemení.

B) Určuje pre užívanie stavby tieto podmienky:
1. Vlastníkom a prevádzkovateľom vodnej stavby sú Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Kožušnícka 4, 911
05 Trenčín, IČO 36 302 724.
2. Trvale zabezpečiť riadnu údržbu a včasné opravy vodnej stavby v súlade s § 86 ods. 1 stavebného zákona.
3. Nad potrubím verejného vodovodu je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo
iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré
by mohli ohroziť jeho technický stav. Nad vodovodným potrubím nevykonávať akúkoľvek činnosť súvisiacu s
výstavbou trvalých ako i dočasných objektov, nebudovať oplotenie.

Odôvodnenie
Stavebník, Andrej Václav s manželkou Marikou Václavovou, trvale bytom Dolná Poruba 382 (manželka bytom
Omšenie 452) podal dňa 20. 11. 2019 na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie návrh na
kolaudáciu vodnej stavby „Novostavba RD Dolná Poruba č. p. 6864/2“ časť Prekládka verejného vodovodu. Dňom
podania návrhu začalo v zmysle § 79 stavebného zákona kolaudačné konanie.
Stavba sa uskutočnila na pozemkoch par. KN-C číslo 6864/2 a 6862 v katastrálnom území Dolná Poruba a bola
povolená rozhodnutím Okresného úradu Trenčín, odborom starostlivosti o životné prostredie, vydaným pod číslom
OU-TN-OSZP3-2017/027027-004 TMM zo dňa 12. 10. 2017. Pôvodne bola stavba povolená v dĺžke 38,60 m, ktorú
však počas realizácie stavebných prác nebolo nutné zrealizovať a stavba sa zrealizovala len v dĺžke 28,74 m.
Tunajší úrad oznámil listom č. OU-TN-OSZP3/2020/003756-002 TMM dňa 08. 01. 2019 v zmysle § 80 odsek
1 stavebného zákona začatie kolaudačného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania. Súčasne
podľa § 21 správneho poriadku na prerokovanie predloženej žiadosti nariadil na deň 05. 02. 2020 ústne pojednávanie
spojené s miestnym zisťovaním. Oznámenie bolo včas doručené všetkým známym účastníkom konania a dotknutým
orgánom s tým, že môžu svoje námietky a stanoviská k predmetnej stavbe uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní,
inak na ne nebude prihliadnuté.
Stavba bola obhliadnutá a o priebehu ústneho pojednávania bol spísaný protokol. Stavebník bol zároveň vyzvaný
predložiť do 28. 02. 2020 všetky doklady potrebné k vydaniu kolaudačného rozhodnutia. Ku kolaudačnému
konaniu stavebník postupne dopĺňal potrebné doklady a dňa 20. 05. 2020 boli predložené všetko doklady potrebné
k vydaniu kolaudačného rozhodnutia a to: odborné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so
sídlom v Trenčíne, vydané dňa 13. 03. 2020 pod číslom RUVZ/2020/01079-005, vyjadrenie Okresného úradu
Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy odpadového hospodárstva ku kolaudácii stavby
vydané pod číslom OU-TN-OSZP3-2019/007136-002 TBD, zo dňa 22. 01. 2020, stanovisko Okresného riaditeľstva
hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, vydané pod číslom ORHZ-TN2-2019/000158-002, zo dňa 23. 01.
2020, geodetické zameranie stavby, certifikáty na použité stavebné materiály, zápis o tlakovej skúške vodovodného
potrubia, laboratórny rozbor vody č. 341/2020, aktualizácia prevádzkového poriadku vodnej stavby, stanovisko
vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu Trenčianskych vodární a kanalizácií, a. s. ku kolaudácii stavby
vydané pod číslom ITR/2020/508-2, zo dňa 15. 05. 2020.
Účastníci ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním súhlasili s vydaním kolaudačného rozhodnutia.
Uvedením stavby do prevádzky, pri dodržaní podmienok užívania, nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske,
alebo všeobecné záujmy a práva iných, orgán štátnej vodnej správy vyhovel návrhu stavebníka a rozhodol tak, ako
je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok: : V zmysle položky 62a písm. g) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov stavebník uhradil správny poplatok v sume 60,- eur.

Poučenie
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Proti tomuto rozhodnutiu možno v zmysle § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia
na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto kolaudačné rozhodnutie sa oznamuje účastníkom konania, vlastníkom pozemku par. KN C č. 6862 v k. ú. Dolná
Poruba podľa § 26 ods. 1 zákona o správnom konaní, v súlade s § 73 ods. 4 vodného zákona verejnou vyhláškou
a musí byť vyvesené na úradnej tabuli Okresného úradu Trenčín, Obce Dolná Poruba a webovom sídle Okresného
úradu Trenčín po dobu 15 dní. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

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

Pečiatka, podpis:..................................... Pečiatka, podpis:.............................................

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie žiadame Obec Dolná Poruba túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad
Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie s vyznačením uvedených údajov.

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Doručuje sa

Andrej Václav
Dolná Poruba 382
914 43 Dolná Poruba
Slovenská republika

Marika Václavová
Omšenie 452
914 43 Omšenie
Slovenská republika

Obec Dolná Poruba
Dolná Poruba 61
914 43 Dolná Poruba
Slovenská republika
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Na vedomie
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 5
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 1
Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
Západoslovenská distribučná, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 1
Ivan Novák, Opatovská 677/49, Kubrá, 911 01 Trenčín 1
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Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 0044641/2020

Vec: Kolaudačné rozhodnutie vodnej stavby

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

Schválené 04.06.2020  
09:03 Hurajová Jana, Ing. vedúci OU-TN-

OSZP  Nie   
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