OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

KÓPIA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Trenčín

OU-TN-OSZP3-2020/028711-009

13. 11. 2020

Rozhodnutie
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Popis konania / Účastníci konania
Dodatočné povolenie líniovej vodnej stavby
"IBV Staničná, Melčice - Lieskové" v rozsahu:
SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu
SO 03 Rozšírenie splaškovej kanalizácie
Výrok
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 z vlastného
podnetu, na základe vykonaného štátneho stavebného dohľadu, predloženej projektovej dokumentácie a výsledkov
vodoprávneho konania stavebníkovi:
VTP invest, s. r. o., Súvoz 743/1, 911 01 Trenčín, IČO 51 314 169
dodatočne povoľuje
podľa § 88a v súlade s § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v
znení neskorších predpisov, líniovú vodnú stavbu
„IBV Staničná, Melčice - Lieskové“
podľa § 26 vodného zákona, ktorá sa uskutočnila na pozemkoch parcelách KN C číslo 1503, 318/4, 312/3, 314/2,
314/1, 315/1, 315/2, 318/8 v k. ú. Melčice a pozostáva zo stavebných objektov:
SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu v rozsahu:
- VETVA A-6-3-1:
Napojenie na jestvujúci verejný vodovod je prevedené vsadením liatinovej tvarovkyT100/100 a liatinových
prírubových tvaroviek EFLEX DN 100. V mieste napojenia sú osadené 3 šupátka DN 100 so zemnou súpravou a
poklopom, ktoré budú slúžiť ako sekčné uzávery: 1 x supátko DN100 na novovybudovanom rozšírení vodovodu a
2x šupátko DN 100 na jestvujúcom verejnom vodovode DN 100. Na trase je v najnižšom bode osadený podzemný
hydrant HP1 DN80. Vodovod je vybudovaný z rúr PE 100 SDR 17 DN 100 spájaný elektrospojkami o celkovej
dĺžke 239,7 m. Ukončenie trasy rozšírenia verejného vodovodu je vedľa miestnej komunikácie, kde bude potrubie
prepojené (zokruhované) s jestvujúcim vodovodom PE DN 100. V mieste prepojenia je na odbočke T100/100
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osadený uzáver DN 100 so zemnou súpravou a poklopom. Po oboch stranách odbočky sú osadené liatinové tvarovky
EFLEX DN 100.
- VETVA A-6-3-1-1:
Vetva verejného vodovodu je prevedená z rúr PE DN 100 o celkovej dĺžke 38,5 m. V mieste napojenia na vetvu
„A-6-3-1“ je osadené šupátko DN 100 so zemnou súpravou a poklopom. Ukončená je podzemným hydrantom HP2
DN80.
SO 03 Rozšírenie splaškovej kanalizácie v rozsahu:
- Vetva „A-1“:
z rúr PP DN 300 o celkovej dĺžke 125,2 m. Trasa splaškovej kanalizácie je od miesta napojenia na verejnú kanalizáciu
vedená v celej dĺžke pod navrhovanou komunikáciou, v súbehu s novovybudovaným verejným vodovodom. Na
kanalizácii sú osadené betónové kanalizačné šachty Š1-Š4 DN 1000.
A/ V š e o b e c n é u s t a n o v e n i a:
1. Stavebník: VTP invest, s. r. o., Súvoz 743/1, 911 01 Trenčín, IČO 51 314 169.
2. Nerozdielnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia vodnej stavby, ktorú vypracoval v septembri
2020 Ing. Juraj Knapp, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 0924*A2 Komplexné architektonické a
inžinierske služby. Jedna sada overenej projektovej dokumentácie sa vracia stavebníkovi, druhé sa zakladá do
vodohospodárskej evidencie.
3. 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 o v i n n o s t i s t a v e b n í k a:
1. Prevádzkovaním stavby nesmie byť ohrozená kvalita podzemných a povrchových vôd v zmysle vodného zákona.
2. Stavebník uhradí škody spôsobené pri prevádzke vodnej stavby v zmysle ustanovení Občianskeho resp.
Obchodného zákonníka.
3. Po ukončení stavby podať návrh na uvedenie stavby do trvalého užívania a priložiť doklady v zmysle vyhlášky
č. 453/2000 Z. z.
4. Stavebník je povinný dodržať podmienky stanovené účastníkmi konania a dotknutými orgánmi:
a) Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. , Kožušnícka 4, 911 01 Trenčín, zo dňa 18. 09. 2020, vydané pod číslom
ITR/727/2020-4:
- Navrhované vetvy vodovodu žiadame realizovať z HDPE potrubia spájaného elektrospojkami.
- V mieste pripojenia nového potrubia na jestvujúce žiadame osadiť tri uzávery.
- V zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách kanalizačné
potrubia musia byť pri súbehu alebo križovaní uložené hlbšie ako vodovodné potrubie určené na dodávku pitnej
vody. Žiadame navrhnúť také opatrenia, ktoré by zabránili v prípade poruchy kontamináciu pitnej vody (ochrana
vodovodného potrubia). Tieto opatrenia žiadame konzultovať s pracovníkmi našej spoločnosti.
- Pre realizáciu kanalizačných stôk žiadame použiť rúry PP hladné SN 10 potrebnej dimenzie.
- Upozorňujeme, že v predmetnej lokalite bude vybudovaná len splašková kanalizácia, t. j dažďové vody zo striech
a spevnených plôch nebude možné zaústiť do splaškovej kanalizácie.
- V súlade so zákonom NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 2,
môže byť vlastníkom verejného vodovodu a kanalizácie len právnická osoba so sídlom na území SR. Pri realizácii
inžinierskych sietí budú dodržané vzájomné vzdialenosti v súlade s STN 73 6005, výnimku musí odsúhlasiť budúci
prevádzkovateľ.
- Vodovodné potrubie v celej dĺžke bude opatrené vyhľadávacím vodičom, vyvedeným do samostatných
hydrantových poklopov na izolačnú dosku, nad potrubie bude uložená fólia. Vodovodné prípojky a podzemné
požiarne hydranty musia byť na vodovod napojené odbočením s uzáverom a zemnou súpravou.
- Vrcholové body, armatúry, zmeny smerového vedenia budú označené v súlade s STN 75 5025.Na oblúkoch, pod
poklopmi, pätkovými kolenami, šupátkami, hydrantmi budú osadené zaisťovacie bloky, tieto je potrebné zakresliť
do kladačského plánu.
- Všetky navrhované podzemné hydranty osadené na verejnom vodovode budú vo funkcii vzdušníkov a kalníkov.
- Pri výstavbe dodrží investor všetky všeobecné záväzné predpisy, ktoré sa týkajú o. i. hĺbky uloženia inžinierskych
sietí, použitých materiálov, obsypov potrubia, atď.
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- Pri výstavbe dodrží investor všetky všeobecné záväzné predpisy, ktoré sa týkajú o. i. hĺbky uloženia inžinierskych
sietí, použitých materiálov, obsypov potrubia, atď.
- Akékoľvek zmeny technického riešenia počas realizácie sietí je nutné konzultovať s pracovníkmi TVD, a. s., a
dokumentovať v stavebnom denníku stavby.
- Prerušenia v dodávke vody, ktoré vyplynú z realizácie navrhovaného vodovodu, je nutné v časovom predstihu
konzultovať s pracovníkmi našej TVK, a. s.
- Počas výstavby žiadame, aby trasa inž. sietí v správe našej spoločnosti zostala trvale prístupná – nesmú byť na
verejných sieťach umiestnené skládky materiálov, žeriav a pod.
- V prípade, že ku dňu kolaudácie nebude realizovaná konečná úprava a niveleta povrchu komunikácie, požadujeme
obetónovať navrhnuté armatúry a žiadame zabezpečiť ich ochranu betónovými prstencami. Za poškodenie armatúr
do vybudovania finálneho povrchu komunikácie zodpovedá stavebník. V zmysle § 27 ods. 4 zákona č. 442/2002 o
verejných vodovodoch a kanalizáciách je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni
povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej
komunikácii alebo inej stavbe.
- pokiaľ majú byť vodovod a kanalizácia po vybudovaní a uvedení do prevádzky odovzdané do prevádzky TVK
a. s., musia byť uložené vo verejnom priestranstve alebo v pozemkoch, na ktoré je v prospech prevádzkovateľa
zriadené vecné bremeno.
Akékoľvek zásahy do existujúcich verejných sietí, t. j. prepojenie vodovodného potrubia DN 100 pre navrhovanú
lokalitu na jestvujúce vodovodné potrubie DN 100 (ostrý prepoj)dopojenie na existujúcu verejnú kanalizáciu, môžu
realizovať len ich prevádzkovateľ, v prípade verejnej kanalizácie ním poverená osoba.
- Pre navrhovanú stavbu verejného vodovodu je určený technický dozor, vedúci Divízie voda Trenčín – p. Repa
(kontakt: repa@tvkas.sk, tel. 0903/403 627). Technický dozor musí odsúhlasiť uloženie a obsypy potrubia a
zúčastniť sa tlakových skúšok.
- Pre stavbu toky splaškovej kanalizácie bude určený technický dozor, vedúci Divízie kanalizácie a ČOV Trenčín –
Ing. Hartmann (kontakt: hartmann@tvkas.sk, tel. 0911/239469), ktorý musí odsúhlasiť obsypy potrubia, priestorové
uloženie potrubia v ryhe a zúčastní sa tlakových skúšok a skúšok vodotesnosti kanalizačného potrubia v zmysle
STN 75 6910.
- Počas výstavby žiadame prizývať našich zamestnancov k funkčným skúškam. Pokiaľ záznamy o vykonaných
skúškach nebudú potvrdené pracovníkmi TVK, a.s., naša spoločnosť nevydá súhlas ku kolaudácii stavby a nevstúpi
do jednania s vlastníkom o prevzatí vybudovaných vodných stavieb do prevádzky.
b) Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, zo dňa 18. 09. 2020:
- Stavebník je povinný dodržiavať ochranné pásma budovaných a existujúcich elektroenergetických zariadení
spoločnosti Západoslovenská distribučná podľa § 43 zákona o energetike:
- dodržať ochranné pásmo od NN vedenia umiestneného v záujmovom území a v jeho blízkosti, pri dodržaní
podmienok zákona č. 251/2012 Z. z.
- súbeh a križovanie inžinierskych sietí, existujúcich a budúcich budovaných zariadení spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a. s. bude realizované v súlade s STN 736005,
- pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná o vytýčenie
existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom on-line aplikácie https://www.zsdis.sk/Uvod/
Online-sluzby/Geoportal alebo písomnou žiadosťou zaslanou na Tím správy energetických zariadení VN a NN,
adresa miestne príslušného tímu, (pre vytýčenie VN a NN elektroenergetických zariadení) a Tím správy sietí VVN,
Čulenova č. 3, 916 47 Bratislava (pre vytýčenie zariadení VVN, ak je reálny predpoklad územnej kolízie stavby s
existujúcim zariadením VVN, vrátane jeho ochranného pásma.
- stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k
poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.
s.
c) Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, zo dňa 22. 09. 2020,
vydané pod číslom TD/NS/0712/2020/Ga:
- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie
uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, stavebného zákona a iných
všeobecne záväzných právnych predpisov,
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo
ich ochranných pásiem a/alebo bezpečnostných pásiem.
Číslo spisu
OU-TN-OSZP3-2020/028711

Por.č.záznamu
009

Číslo záznamu
0095421/2020

Typ záznamu
Externý odoslaný záznam

3/7

Forma originálu
hodnoverná elektronická

KÓPIA
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred
zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p´. Pavol Pediač, email: pavol.pediač@spp-distribucia.sk) na vykonanie
kontroly obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly
bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia
proti poškodeniu.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná,
pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.
č. 0850/111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet
na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške
300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného
ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne
prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom
pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a
pod.
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v
bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
d) Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, Hviezdoslavova 3, 911
01 Trenčín, zo dňa 17. 09. 2020, vydané pod číslom OU-TN-OSZP3-2020/0239379-003:
- Pôvodca odpadu, ktorý vzniká pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo v mieste
podnikania, organizačnej zložke, alebo v inom mieste pôsobenia je právnická osoba, pre ktorú sa tieto práce v
konečnom štádiu vykonávajú.
- Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 zákona
o odpadoch (zaradenie odpadu, triedenie podľa druhov, zabezpečenie spracovania odpadu v zmysle hierarchie
odpadového hospodárstva, odovzdanie odpadov len osobe oprávnenej podľa zákona, evidencia ohlasovane údajov
z evidencie, atď.)
- Využívanie odpadov na spätné zasypávanie (vlastníkovi pozemku) a skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu
odpadu – dočasné uloženie odpadu – výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím na spätné zasypávanie
v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré
nie je miestom vzniku výkopovej zeminy, je možné len na základe povolenia stavebného úradu a v súlade s platnými
predpismi v odpadovom hospodárstve (súhlas podľa zákona o odpadoch udeľuje Okresný úrad v sídle kraja).
- Na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác sa podľa §
2 písm. h) zákona o odpadoch tento zákon nevzťahuje, ak je isté, že sa tento použije na účely výstavby v prirodzenom
stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.
- Za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo
demolácii komunikácií je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na uvedené práce. Zodpovedná
osoba je povinný stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii
alebo údržbe komunikácií.
- Nebezpečné odpady zhromažďovať oddelene podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s
nimi v súlade s platnými predpismi v odpadovom hospodárstve.
- Odpady zneškodňované skládkovaním je možné uložiť len na povolených skládkach odpadov.
- Ku kolaudačnému konaniu predložiť evidenciu vzniku odpadov z realizácie predmetnej stavby a doklady o ich
zhodnotení alebo zneškodnení v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch. K dokumentácii v kolaudačnom
konaní sa vyjadrujú orgány štátnej správy odpadového hospodárstva podľa§ 99 ods. 1 písm. b) bod 5.
Vzor žiadosti ku kolaudačnému konaniu je zverejnený na webovej stránke úradu: HTTPS://www.minv.sk/?
Odpadove_hospodarstvo_OUTN, k žiadosti môžete priložiť kópiu stavebného povolenia príslušnej stavby.
d) Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ,
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, zo dňa 14. 09. 2020, vydané pod číslom OU-TN-OSZP3-2020/028949-002:
- V prípade výrubu drevín postupovať v súlade s ustanovením § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny v znení neskorších predpisov. Na výrub drevín je podľa ustanovenia § 47 ods. 3 zákona potrebný súhlas
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orgánu ochrany prírody. Orgánom ochrany prírody na vydanie súhlasu na výrub drevín je podľa § 69 ods. 1 písm.
d) zákona obec.
C/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších právnych
predpisov:
Námietky neboli vznesené.
Odôvodnenie
Stavebník, VTP invest, s. r. o., Súvoz 743/1, 911 01 Trenčín, požiadal dňa 09. 01. 2020 Okresný úrad Trenčín, odbor
starostlivosti o životné prostredie o vydanie povolenia na líniovú vodnú stavbu „IBV Staničná, Melčice – Lieskové“
v rozsahu SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu a SO 03 Rozšírenie splaškovej kanalizácie. Stavba bola navrhnutá
na pozemkoch parcelách KN C č. 1503, 318/4, 312/3, 314/2, 314/1, 315/1, 315/2, 318/8 v k. ú. Melčice.
Žiadosť predložená stavebníkom nebola kompletná a neposkytovala dostatočné podklady pre vydanie povolenia,
správny orgán prerušil konanie vo veci povolenia líniovej vodnej stavby a vyzval stavebníka na doplnenie podania.
Po doplnení podania správny orgán dňa 10. 08. 2020 oznámil začatie konania vo veci povolenia líniovej vodnej
stavby účastníkom konania a dotknutým orgánom. Z dôvodu povoľovania líniovej vodnej stavby a veľkého počtu
účastníkov konania, oznámil správny orgán začatie konania verejnou vyhláškou. Zároveň správny orgán podľa § 61
ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Dňa 24. 08. 2020 bolo správnemu orgánu telefonicky nahlásené, že stavebník spoločnosť VTP invest, s. r. o. realizuje
stavebné práce na líniovej vodnej stavbe „IBV Staničná, Melčice – Lieskové“ v rozsahu SO 02 Rozšírenie verejného
vodovodu, SO 03 Rozšírenie splaškovej kanalizácie, napriek tomu, že na úradnej tabuli obce Melčice – Lieskové
bola zverejnená verejná vyhláška – oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci povolenia predmetnej líniovej
vodnej stavby.
Na základe tohto oznámenia správny orgán najskôr vykonal miestnu obhliadku a následne zvolal štátny stavebný
dohľad na uvedenej líniovej vodnej stavbe, ktorým bolo zistené, že stavebník začal s realizáciou líniovej vodnej
stavby bez stavebného povolenia. Na mieste stavby boli zrealizované výkopové práce, vo výkopoch boli uložené
potrubia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, na jednotlivé pozemky boli vyvedené prípojky vodovodu a
kanalizácie.
Na základe uvedených skutočností špeciálny stavebný úrad vydal rozhodnutie, ktorým zastavil konanie vo veci
povolenia líniovej vodnej stavby „IBV Staničná, Melčice - Lieskové“, pozostávajúcej zo stavebných objektov SO 02
Rozšírenie verejného vodovodu, SO 03 Rozšírenie splaškovej kanalizácie, z dôvodu že stavebník začal realizovať
stavebné práce pred vydaním stavebného povolenia a podľa § 88a stavebného zákona v súlade s § 66 stavebného
zákona začal z vlastného podnetu konanie vo veci dodatočného povolenia líniovej vodnej stavby. Dňa 10. 09. 2020
vyzval špeciálny stavebný úrad stavebníka na predloženie dokladov k dodatočnému povoleniu líniovej vodnej stavby
„IBV Staničná Melčice – Lieskové“ v rozsahu SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu a SO 03 Rozšírenie verejnej
kanalizácie, určil lehotu dokedy bolo potrebné predložiť požadované doklady a žiadosť o dodatočné povolenie
stavby, úhradu správneho poplatku za vydanie dodatočného povolenia líniovej vodnej stavby, zároveň stavebníka
poučil v súlade s § 88a ods. 2 stavebného zákona, že v prípade ak požadované doklady nedoplní, resp. sa preukáže
rozpor stavby s verejným záujmom, správny orgán nariadi odstránenie líniovej vodnej stavby.
Dňa 14. 09. 2020 stavebník predložil žiadosť o dodatočné povolenie líniovej vodnej stavby potvrdenie o zaplatení
správneho poplatku. Správny poplatok bol uhradený v nesprávnej výške, z toho dôvodu správny orgán vyzval dňa
21. 09. 2020 stavebníka k úhrade správneho poplatku, k čomu vystavil platobný predpis. Stavebník uhradil správny
poplatok a dňa 01. 10. 2020 boli správnemu orgánu predložené všetky doklady požadované k vydaniu dodatočného
povolenia líniovej vodnej stavby.
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, na základe žiadosti stavebníka začal v súlade s § 88a
ods. 1 stavebného zákona vodoprávne konanie vo veci dodatočného povolenia líniovej vodnej stavby „IBV Staničná,
Melčice - Lieskové“ v rozsahu SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 03 Rozšírenie splaškovej kanalizácie.
Stavba sa uskutočnila na pozemkoch par. KN C č. 1503, 318/4, 312/3, 314/2, 314/1, 315/1, 315/2, 318/8 v k. ú.
Melčice.
Správny orgán dňa 13. 10. 2020 oznámil začatie vodoprávneho konania vo veci dodatočného povolenia líniovej
vodnej stavby, zaslal ho stavebníkovi a dotknutým orgánom, z dôvodu povoľovania líniovej vodnej stavby a z dôvodu
veľkého počtu účastníkov konania – ostatným účastníkom konania ako aj vlastníkom susedných pozemkov oznámil
správny orgán začatie konania verejnou vyhláškou. Správny orgán upustil od ústneho pojednávania a miestneho
zisťovania, zároveň poučil účastníkov konania, že môžu svoje námietky a stanoviská k dodatočnému povoleniu
líniovej vodnej stavby uplatniť v lehote 8 dní odo dňa oznámenia začatia konania, na neskôr podané pripomienky
nebude prihliadnuté.
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Do stanoveného termínu neboli správnemu orgánu doručené žiadne námietky k vodoprávnemu konaniu.
Vodná stavba bude súčasťou verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, rozšírenie verejného vodovodu bude
zabezpečovať vodu na pitné a požiarne účely pre obyvateľov IBV Staničná a rozšírenie splaškovej kanalizácie
bude zabezpečovať odvádzanie splaškových odpadových vôd z jednotlivých nehnuteľností do verejnej kanalizácie
a následne na ČOV.
Stavebník správnemu orgánu k vydaniu dodatočného povolenia líniovej vodnej stavby predložil: projektovú
dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovaným stavebným inžinierom, stanoviská dotknutých orgánov, výpis z
katastra nehnuteľností, záväzné stanovisko Obce Melčice – Lieskové, vydané podľa § 120 stavebného zákona pod
číslom M-L 8/2020-002/Th,, zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s vlastníkmi stavbou dotknutých
pozemkov, územné rozhodnutie.
Dodatočným povolením líniovej vodnej stavby nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske, alebo všeobecné
záujmy a práva iných, stavba nie je v rozpore s verejným záujmom, orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako
je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny poplatok: V zmysle položky č. 61 a položky 60 písm. g) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov stavebník uhradil správny poplatok vo výške 300,-eur.
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.
Príloha
Overená projektová dokumentácia pre stavebníka,
ktorú si 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 Melčice Lieskové po dobu 15 dní. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesené dňa:...................................................................... Zvesené dňa:.....................................................................

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

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10126

Doručuje sa
VTP invest, s. r. o., Súvoz 743/1, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Obec Melčice- Lieskové, Melčice - Lieskové 119, 913 05 Melčice-Lieskové, Slovenská republika
Juraj Knapp, Bavlnárska 1797/9A, 911 05 Zlatovce, Slovenská republika
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Na vedomie
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 5
Západoslovenská distribučná, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Slovenský plynárenský priemysel-Distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín 1
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 1
Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 811 09 Bratislava 1
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Elektronické podpisy
Registratúrne číslo záznamu: 0095421/2020

Vec: Rozhodnutie - dodatočné povolenie líniovej vodnej stavby "IBV Staničná, Melčice - Lieskové"- SO 02 Rozšír.
verejného vodovodu a SO 03 Rozšír. splaškovej kanalizácie, k.ú. Melčice
Parafa

Dátum/čas

Meno

Pozícia

Org.útvar

Schválené

13.11.2020
11:56

Hurajová Jana, Ing.

vedúci
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