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Číslo spisu
OU-TN-OSZP3-2020/016217-004

Vybavuje

05. 06. 2020

ROZHODNUTIE
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Popis konania / Účastníci konania
Povolenie líniovej vodnej stavby "Predĺženie verejného vodovodu pre IBV"
stavebník: Obec Krivosúd - Bodovka, Krivosúd - Bodovka č.88, 913 11 Trenčianske Stankovce, IČO 00 311 723

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

povoľuje
uskutočniť líniovú vodnú stavbu
„Predĺženie verejného vodovodu pre IBV“

v rozsahu:
- vodovodné potrubie PVC DN 110, PN 10 v dĺžke 325,0 m
- hydrant - 2 ks

Navrhované vodovodné potrubie bude uložené na zhutnené pieskové lôžko hrúbky 10 cm, obsyp nad povrch rúr
bude do výšky 30 cm štrkopieskom s priemerom zŕn do 20 mm. Napojenie na jestvujúce vodovodné potrubie je
cez jestvujúci hydrant. Na začiatku úpravy bude vodovodné potrubie opatrené šupátkom Š1 so zemnou súpravou a
poklopom. Obdobné šupátko Š2 bude osadené v mieste napojenia na jestvujúce potrubie pred hydrantom na konci
úpravy. Jestvujúci podzemný hydrant bude slúžiť ako kalník.

Stavba je navrhnutá na pozemkoch par. KN C č. 872/2, 883/1, 65/2 (ktorá vznikla na základe predloženého
geometrického plánu 45403066-026/2020 z pozemku par. KN C č. 65) v k. ú. Krivosúd - Bodovka.
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Predložená projektová dokumentácia rieši predĺženie verejného vodovodu obce Krivosúd – Bodovka o 325,0 m pre
územie plánovanej výstavby rodinných domov.

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. Milan Antl, číslo osvedčenia 0624*SP*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. 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.
4. Stavba sa bude realizovať v ochrannom pásme 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.
- 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.
5. Výstavbou a prevádzkovaním stavby nesmie byť ohrozená kvalita podzemných a povrchových vôd v zmysle
vodného zákona.
6. Stavebník uhradí škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke vodnej stavby v zmysle ustanovení Občianskeho
resp. Obchodného zákonníka.
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7. Stavebník je povinný dbať, aby pri výstavbe neunikli do vôd nebezpečné látky a neohrozili ich akosť a zdravotnú
nezávadnosť.
8. 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.
9. Preukázateľne oboznámiť zamestnancov vykonávajúcich výkopové práce s vytýčenou a vyznačenou polohou
podzemných vedení a zariadení.
10. Každé kríženie s inými inžinierskymi sieťami odsúhlasiť pred zásypom so správcom podzemných vedení. Pred
zásypom podzemných vedení zhutniť zeminu pod vedením.
11. Akékoľvek poškodenie podzemných inžinierskych sietí nahlásiť správcovi sietí.
12. Všetky odkryté podzemné vedenia riadne zabezpečiť proti poškodeniu.
13. Po ukončení stavby podať návrh na uvedenie stavby do trvalého užívania a priložiť doklady v zmysle vyhlášky
č. 453/2000 Z. z.
14. 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-2019/18647-2/63568,
zo dňa 08. 08. 2019:
- 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-OSPZ3-2019/027260-002 TKZ, zo dňa 20. 08. 2019:
- V prípade výskytu zelene je pri realizácii stavby nutná jej ochrana v súlade s STN 80 7010 Ošetrovanie, udržiavanie
a ochrana stromovej vegetácie. V prípade výrubu drevín postupovať v súlade s § 47 zákona.
- Počas realizácie stavby 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).
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Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, zo dňa 22.08.2019
- V zmysle Elektrizačného zákona č.251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení žiadame nenarušiť stabilitu
existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacích sústav vonkajších a zemných vedení NN, ktoré sa
nachádzajú v záujmovom priestore.
- Pri výkopových prácach žiadame dodržať priestorovú normu STN 736005.
- Pred zahájením akýchkoľvek výkopových prác budú riadne vytýčené všetky existujúce podzemné vedenia v
majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s..
- Pri výstavbe dôjde k prácam v blízkosti vonkajšieho a zemného vedenia NN a budú sa v ňom pohybovať osoby,
mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe. Žiadame o dodržiavanie ustanovení
§ 43 zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať
poučenie (oboznámenie) o zásadách bezpečnosti práce v blízkosti týchto vedení a o možnosti vzniku smrteľného
úrazu elektrickým prúdom v prípade ich porušenia.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava, číslo 6611932677 zo dňa 25. 11. 2019
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.
- 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.

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

Odôvodnenie
Stavebník, Obec Krivosúd - Bodovka, Krivosúd – Bodovka č. 88, 913 11 Trenčianske Stankovce, IČO 00 311 723,
požiadal dňa 27. 04. 2020 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie stavebného
povolenia na líniovú vodnú stavbu „Predĺženie verejného vodovodu pre IBV“, na pozemkoch par. KN C č. 872/2,
883/1 a 65/2 (par. KN C č. 65/2 vznikla na základe predloženého geometrického plánu 45403066-026/2020 z
pozemku par. KN C č. 65) v k. ú. Krivosúd – Bodovka.
Dňa 04. 05. 2020 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 predĺženie verejného vodovodu v obci Krivosúd – Bodovka pre plánovanú
novú výstavbu rodinných domov v danej lokalite.
Stavebník predložil projektovú dokumentáciu, ktorú vypracoval autorizovaný stavebný inžinier Ing. Milan Antl,
odborný hydrogeologický posudok, vypracovaný 14. 10. 2019, pod číslom zákazky 2019/5623, 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,
zámenná zmluva č. 1/2020, geometrický plán č. 45403066-026/2020, overený Okresným úradom Trenčín,
katastrálnym odborom dňa 04. 03. 2020, pod číslom 309/20, záväzné stanovisko podľa § 140 ods. 1 stavebného
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zákona vydané Obcou Soblahov, zo dňa 31. 03. 2020, pod číslom 120/276/2020/OcÚSo/2-Km, územné rozhodnutie
vydané Obcou Soblahov zo dňa 18. 12. 2019, pod číslom 326/904/2019/OcÚSo/3-Km, vyjadrenia dotknutých
orgánov, ktorých podmienky sú zapracované vo výrokovej 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. Projektovú dokumentáciu vypracoval a overil autorizovaný stavebný inžinier Ing. Milan Antl. Stavba sa
bude realizovať na pozemkoch vo vlastníctve stavebníka.
Na základe výsledkov konania a predložených dokladov orgán štátnej vodnej správy zistil, že nie sú dôvody, ktoré
by bránili vydaniu povolenia na vodnú stavbu 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.

Prílohy
Overená projektová dokumentácia pre stavebníka,
ktorú si stavebník prevezme v klientskom centre Okresného úradu Trenčín

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
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Milan Antl
Clementisova 663 4
911 01 Kubrá
Slovenská republika

Viliam Bolech
Krivosúd-Bodovka 54
Krivosúd-Bodovka
Slovenská republika

Progeo Trenčín
Halalovka 23
911 08 Trenčín
Slovenská republika

Na vedomie
Slovenský vodohospodársky podnik, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín 1
Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Trenčín 1
Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 1
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Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 0045101/2020

Vec: Verejná vyhláška - povolenie vodnej stavby "Predĺženie verejného vodovodu pre IBV"

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

Schválené 05.06.2020  
09:47 Hurajová Jana, Ing. vedúci OU-TN-

OSZP  Nie   
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