OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

KÓPIA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Trenčín

OU-TN-OSZP3-2020/026585-006

13. 11. 2020

Rozhodnutie
Verejná vyhláška
Popis konania / Účastníci konania
Povolenie na uskutočnenie líniovej vodnej stavby: „IBV Trenčianske Jastrabie“, ktorá pozostáva zo stavebných
objektov: SO 04 Predĺženie verejného vodovodu, SO 05 Rozšírenie verejného vodovodu, SO11 Automatická tlaková
stanica
Stavebník: EXIMM s. r. o., Jiráskova 1659/4, 911 01 Trenčín, IČO: 45265356
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 § 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 v zmysle § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní žiadosti stavebníka, predloženého projektu vodnej stavby a na
základe výsledku vodoprávneho konania
vydáva
stavebníkovi: EXIMM s. r. o., Jiráskova 1659/4, 911 01 Trenčín, IČO: 45265356,
p o v o l e n i e na uskutočnenie líniovej vodnej stavby:
„IBV Trenčianske Jastrabie“, ktorá pozostáva zo stavebných objektov: SO 04 Predĺženie verejného vodovodu, SO
05 Rozšírenie verejného vodovodu, SO11 Automatická tlaková stanica,
podľa § 26 vodného zákona, v súlade s ustanoveniami § 66 stavebného zákona a v súlade s ustanoveniami zákona
číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Vodná stavba sa bude realizovať na pozemkoch parc. č. KN-C č. 4007, 2964/10, 2971/10, 2971/11, 2972/8, 2972/11,
2973/12, 2977/1, v k. ú. Trenčianske Jastrabie
Účelom líniovej vodnej stavby je predĺženie a rozšírenie verejného vodovodu a vybudovanie automatickej tlakovej
stanice za účelom zabezpečenia dostatočného množstva pitnej, úžitkovej vody rozšírením a predĺžením jestvujúceho
vodovodu DN 100 v Trenčianskom Jastrabí pre novú lokalitu výstavby 18 rodinných domov. Pre zvýšenie tlaku v
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navrhovanom vodovodnom potrubí bude vybudovaná nová ATS, ktorá bude zabezpečovať bezporuchovú dodávku
pitnej vody pre navrhovanú lokalitu.
Rozsah povoľovanej vodnej stavby:
SO 04 Predĺženie verejného vodovodu – vetva „1“ - je navrhované z HDPE DN 100 v dĺžke 127,80m. Súčasťou
SO 04 sú:
- Vodomerná šachta: 1600 x 3000 x 2100 mm
- Vodomerná zostava pre potrubie DN 100
- 2 ks šupátka so zemnou súpravou DN 100
- 4 ks šupátka v šachte DN 100
- 2 ks hydranty podzemné DN 80
Vetva „1“ bude zásobovať všetky rodinné domy v lokalite rozvodným potrubím obj. SO 05 vetvy „1-1“, „1-2“.
Jestvujúca vetva je ukončená podzemným hydrantom. Pred pripojením je potrebné jestvujúce potrubie uzatvoriť
a odmontovať starý hydrant. Prevedie sa osadenie tvarovky T 100/80, hydrantu DN 80 za prírubovú odbočku,
sekčného šupátka z tvárnej liatiny DN100 so zemnou súpravou DN100 a s šupátkovým poklopom, lemovým
nátrubkom a elektrospojkou. Na zabezpečenie plynulej dodávky vody budú na potrubí osadené podzemné hydranty
DN 80 so šupátkom a so zemnou súpravou. Vetva „1“ bude ukončená hydrantom – kalníkom a šupátkom Š100,
zemnou súpravou, poklopom. Meranie spotreby vody je vo vodomernej šachte.
SO 05 Rozšírenie verejného vodovodu:
vetva „1-1“ - je navrhované z HDPE DN 100 v dĺžke 165 m.
- Armatúrová šachta: 1800 x 1800 mm
vetva „1-2“ - je navrhované z HDPE DN 100 v dĺžke 82 m.
- Armatúrová šachta: 1800 x 1800 x 2100 mm. Súčasťou SO 05 sú:
- 3 ks šupátka so zemnou súpravou DN 100
- 3 ks šupátka v šachte DN 100
- 3 ks hydranty podzemné DN 80
- 1 ks hydrant nadzemný DN 80
Vetva „1-1“, a vetva „1-2“ bude zásobovať všetky rodinné domy v lokalite vodovodným potrubím. Z vetvy „1“
sa odbočkou tvarovky T 100/100 pripojí vetva „1-1“ DN100, osadí sa šupátko, tvárna liatina DN 100 so zemnou
súpravou DN 100 a šupátkovým poklopom. Osadenie hydrantov bude tvarovkami odbočnými T 100/80. Vetva „1-1“
bude ukončená hydrantom – kalníkom DN 80 a šupátkami Š100, zemnou súpravou, poklopom. Vetva „1-2“ bude
ukončená hydrantom – vzdušníkom DN 80 a šupátkom Š100, zemnou súpravou, poklopom. V km 0,0866 vetvy
„1-1“ bude osadená armatúrová šachta 1800/1800 s troma šupátkami s ručnými kolečkami Š 100. Vodovodné vetvy
„1-1“, vetvou „1-2“ po napojení budú trasovane v súbehu s chodníkom v navrhovaných komunikáciách.
SO11 Automatická tlaková stanica - je navrhnutá ako nadzemný objekt o rozmeroch 6000 x 6000 x 3500 mm. V
objekte bude okrem technológie umiestnená aj vodomerná zostava. Bude zriadená vodomerná šachta s fakturačnou
vodomernou zostavou pre celú riešenú IBV. Za vodomernou šachtou bude zriadená automatická tlaková stanica
Grundfos Hydro MPC-E 3 s tlakovou nádobou Refix DE600 PN 10 s prietokom 7 l/s. Stanica je navrhovaná pre
zvýšenie tlaku v potrubí, ktorý bol kontrolným meraním nameraný 1,35 bar na vstupe. Výstupný tlak z ATS bude
4,5 bar. Prenos dát na dispečing bude digitálnym prenosom. Zásobovanie elektrickou energiou bude pripojením na
navrhovaný NN – rozvod vlastnou prípojkou. ATS bude mať samostatné meranie spotreby elektriny.
A. Záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby:
1. Stavebníkom vodnej stavby je EXIMM s. r. o., Jiráskova 1659/4, 911 01 Trenčín, IČO: 45265356.
2. Vodná stavba sa bude realizovať dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom konaní.
3. Povolenie sa vzťahuje na realizáciu vodnej stavby podľa projektovej dokumentácie z 05/2020, vypracovanej Ing.
Tatianou Bičanovskou, autorizovaným stavebným inžinierom, číslo oprávnenia 4101*T*A2, Apis ateliér, Šafárikova
č. 1, 911 08 Trenčín, overenej vo vodoprávnom konaní.
4. So stavbou začať najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohoto rozhodnutia. V prípade, že sa
so stavbou nezačne do dvoch rokov, stratí toto povolenie platnosť.
5. So stavebnými prácami nemožno začať skôr, ako toto Rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.
6. Oznámiť začatie a ukončenie stavebných prác Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie
– oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia.
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7. Prerokovať s Okresným úradom Trenčín, odborom starostlivosti o životné prostredie – oddelením ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu prác nutné a v značnej
miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
8. Nahradiť škodu spôsobenú pri výstavbe alebo prevádzke povolenej vodnej stavby v zmysle ustanovení
Občianskeho zákonníka č. 509/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, resp. Obchodného zákonníka č. 513/1991
Zb. v znení neskorších predpisov.
9. Pri realizácii stavby musia byť dodržané predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, ochrany
zdravia a osôb na stavenisku.
10. Pred začatím realizácie stavby je stavebník povinný požiadať správcov inžinierskych sietí o ich vytýčenie a počas
realizácie stavby je povinný riadiť sa ich pokynmi.
11. Rešpektovať nasledovné podmienky vyjadrenia Trenčianskych vodárni a kanalizácii a.s., Kožušnícka 4, 911 05
Trenčín, č. ITR/2467/2020-2 z 10. 08. 2020:
- K žiadosti o pripojenie na verejný vodovod a k uzavretiu zmluvy o odbere pitnej vody (t. j. pred osadením
vodomeru) žiadame odovzdať v 2 exemplároch na našu a. s., situáciu osadenia VŠ s fakturačným vodomerom na
pozemku, kópiu katastrálnej mapy a list vlastníctva.
- Akékoľvek zásahy do vodovodných potrubí v správe TVK a.s. Trenčín, t.j. pripojenie novej vodovodnej prípojky
ako aj montáž vodomernej zostavy a vodomeru musia vykonať iba pracovníci našej spoločnosti na základe
objednávky. V opačnom prípade sa bude jednať o neoprávnený zásah do verejného vodovodu a nevydáme súhlas
ku kolaudácii stavby.
- Do vodomernej šachty požadujeme osadiť vodomer používaný v rámci našej spoločnosti, vrátane zaradenia armatúr
– uzávery pred i za vodomerom, filter, spätná klapka, ukľudňovacie kusy.
- Objekt vodomernej šachty je potrebné rozmerovo prispôsobiť zabudovaným armatúram vodomernej zostavy a
realizovať tak, aby bola chránená proti vnikaniu vody, plynov a nečistôt, musí byť vetrateľná a bezpečne prístupná
(požadujeme vybaviť stupačkami, resp. pripevneným rebríkom a kovovým vstupným poklopom).
- Vstup do navrhovanej vodomernej šachty žiadame umiestniť tak, aby stena vstupného komína lícovala so stenou
vodomernej šachty, t. j. vstupný komín vybudovať bez odskoku a stupačky osadiť do vstupného komína.
- Upozorňujeme Vás, že množstvo vody potrebné na likvidáciu požiaru predmetnej lokality budeme garantovať len
do kapacity verejného vodovodu v predmetnej lokalite.
- V predmetnej lokalite sa nachádzajú inž. siete v správe našej spoločnosti. Pred zahájením zemných prác požadujeme
zabezpečiť vytýčenie verejného vodovodu predloženej v časovom predstihu na TVK a. s. (Bc. Repa, kontakt:
repa@tvkas.sk, tel.: 0903 403 627). Zemné práce v ochrannom pásme vodovodného potrubia požadujeme vykonávať
výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov. Žiadame dodržať minimálne vzdialenosti stanovené v STN 73
6005 Priestorová úprava vedení a zákone č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19,
ods. 2. Podľa citovaného zákona je ochranné pásmo vodovodného potrubia do DN 500 1,5 m a od DN 500 2,5 m od
vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia. V tomto pásme je okrem iného zakázané vykonávať zemné
práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.
V prípade, že investor prejaví záujem o uzatvorenie zmluvy o prevádzke vybudovaného vodohospodárskeho diela
s našou spoločnosťou navrhované rozvody vody pre navrhovanú IBV žiadame vybudovať v zmysle nasledovných
podmienok:
- Trasu vodovodného potrubia objektu SO 04 žiadame presunúť do navrhnutého chodníka (budúci verejný priestor),
mimo súkromný pozemok. Trasu vodovodného potrubia žiadame navrhnúť bez ohybov v priamej trase.
- Vodovodné vetvy žiadame ukončiť koncovými podzemnými hydrantami, bez osadenia následného uzáveru.
- Názvy navrhovaných vetiev vodovodu žiadame zosúladiť s platným prevádzkovým poriadkom verejného
vodovodu obce Trenčianske Jastrabie.
- Križovanie vetiev vodovodu navrhnutých v objekte SO 05 žiadame riešiť v kolmej trase bez umiestnenia armatúrnej
šachty.
- Upozorňujeme, že názvy navrhovaných vetiev uvedené v situácií nesúhlasia s pomenovaním vetiev uvedeným v
pozdĺžnych profiloch.
- Podľa predloženej koordinačnej situácie budú rozvodné skrine pre rodinné domy umiestnené nad trasou
vodovodných prípojok. S týmto riešením nesúhlasíme a žiadame rozvodné skrine umiestniť mimo ochranné pásmo
vodovodných prípojok.
- V SO 11 ATS chýba presná špecifikácia technologického zariadenia a popis jeho fungovania (prevádzka bez požiaru
a s požiarom).
- Podľa predloženého návrhu je objekt ATS umiestnený na súkromnom pozemku. Objekt ATS žiadame umiestniť čo
najbližšie k navrhovanej VŠ 1 a k jestvujúcej komunikácií na samostatný pozemok (s vlastným listom vlastníctva).
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- V objekte ATS zriaďovanie sociálneho zariadenia je neopodstatnené.
- S osadením ďalšej vodomernej zostavy v interiéri ATS nesúhlasíme.
- Pred zahájením realizácie vodohospodárskych zariadení pre navrhovanú IBV žiadame predložiť realizačný projekt,
v ktorom budú zapracované naše pripomienky.
12. Rešpektovať podmienky vyjadrenia SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, č. TD/
KS/0635/2019/Ga z 17. 07. 2019:
- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §
79 a § 80 Zákona o energetike.
- Stavebník je povinný dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami
a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých
existujúcich podzemných vedení.
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať
SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné
zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a. s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky,
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribúcia.sk).
- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky
distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m.
- Zásobovanie riešeného územia zemným plynom je pri maximálnom hodinovom odbere 25,2 m³/hod. z hľadiska
kapacity distribučnej siete možné z existujúceho STL plynovodu D110, PN 280 kPa, vedeného parcelou č. 2291 s
bodom napojenia pred parcelou č. 2291 v k. ú. Trenčianske Jastrabie,
- Stavebník je povinný dodržať technické podmienky stanovené vo vyjadrení SPP – distribúcia, a.s., č. TD/
KS/0635/2019/Ga z 17. 07. 2019
13. Rešpektovať vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, č. 6612023407 z 20.08.2020:
- Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii spoločnosti Slovaka 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 ak si stavebník nesplní povinnosť podľa nasledujúceho bodu.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť
je 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:
František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289.
-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 povinnosti podľa § 68 zákona č.
351/2011 Z. 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.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú
komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú
prípojku.
- Žiadame dodržať situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.
14. Rešpektovať podmienky vyjadrenia Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, č.
CD43388/2019 z 06. 06. 2019:
- Pre pripojenie projektovaných rodinných domov na elektrickú energiu sa vymení sekundárny rozvádzač NN a
transformátor z 250 kVA na 400 kVA v existujúcej transformačnej stanici č. 0064-004.
- Z transformačnej stanice č. 0064-004 sa vyvedie nový zemný káblový vývod káblom NAVY-J 4x240, ktorý sa
presľučkuje cez projektované skrine SR a prepojí sa cez skriňu VRIS 1+K z existujúcou vonkajšou sieťou NN na
podp. bode č. 300.
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- Verejné osvetlenie sa pripojí na existujúci rozvod VO v obci na podp. bode č. 300 za meraním spotreby elektrickej
energie.
15. Rešpektovať podmienky stanoviska Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911
01 Trenčín, č. KPUTN-2019/14720-2/45952 z 12. 06. 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.sl/sk/page/na-stiahnutie.
- Na základe ohlásenia začatia zemných prác bude dohodnutý termín obhliadky zemných prác pracovníkom KPÚ
Trenčín, z obhliadky bude vyhotovená zápisnica.
- 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 oznámiť 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.
- KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných
prác až po ich ukončenie.
16 – Rešpektovať podmienky záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného stanoviska v Trenčíne,
Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, č. B/2019/02989-002/H6 z 8.8.2019:
- Podľa §132 ods. 1 zák. č. 87/2018 Z. z. každý, kto projektuje alebo stavia bytovú budovu určenú na predaj alebo
prenájom alebo nebytovú budovu určenú na poskytovanie služieb (§130 ods. 1 písm. b) a c), je povinný vykonať také
preventívne opatrenia, aby objemová aktivita radónu vo vnútornom ovzduší budovy počas pobytu osôb v priemere
za kalendárny rok neprekračovala referenčnú úroveň 300 Bq.m-3 za kalendárny rok.
- Pri kolaudácii stavby preukázať: zápis o prevzatí a odovzdaní stavby, laboratórny rozbor vody podľa vyhlášky MZ
SR č. 247/2017 Z. z. (odber a analýza vykonaná akreditovaným laboratóriom), doklady o tlakovej skúške vodovodu
17. Rešpektovať záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, ODI, Kvetná 7, 911 42
Trenčín, č. ORPZ-TN-ODI-168-003/2020-ING z 22. 06. 2020:
- Komunikácie, polomery smerových oblúkov, otoč vozidiel, chodníky, verejné osvetlenie a statickú dopravu vo
vzťahu k RD navrhnúť v súlade s platnými technickými normami,
- Vzhľadom k navrhnutým šírkovým parametrom chodníka 1,5 m, nie je prípustné umiestňovať do chodníka žiadnu
pevnú prekážku (stĺpy verejného osvetlenia, dopravné značenie a rozvodné skrine), nakoľko by sa nedodržala
minimálna šírka 1,5 m,
- Prehľadnosť a viditeľnosť križovatiek zabezpečiť odsunutím pevných prekážok od komunikácií a spevnených
plôch na viditeľnosť min. 0,5 m (neobmedzovať rozhľad oplotením, stĺpmi verejného osvetlenia a pod.), zaistením
a udržovaním čo najväčších rozhľadových polí (neobmedzovať rozhľad nevhodnou výsadbou drevín a pod.),
- Dôsledne riešiť odvedenie povrchových vôd z komunikácií a v napojení na jestvujúcu komunikáciu III/1861,
- Vzhľadom k tomu, že v rámci stavby dôjde k vybudovaniu nového chodníka a verejného osvetlenia pri ceste
III/1861 a bude presunutá DZ č. 305 a 306 „začiatok a koniec obce Trenčianske Jastrabie“, doporučujeme zosúladenie
navrhovaného trvalého dopravného značenia,
- Potrebné zvislé a vodorovné dopravné značky musia byť včas viditeľné z dostatočnej vzdialenosti a počas celej
doby použitia musia poskytovať úplný a jednoznačný výklad,
- Zvislé dopravné značenie vyhotoviť v retroreflexnej úprave, základného rozmeru a umiestnené v súlade s STN
01 8020, vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z. z. a zásadami pre používanie dopravného značenia na pozemných
komunikáciách.
18. Rešpektovať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie
– oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgánu OH, č. OU-TNOSZP3-2019/020021-002 z 07. 06. 2019:
- Upozorňujeme, že podľa ustanovení §77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, za odpady vznikajúce pri
realizácii stavby je zodpovedný investor stavby.
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- Vznikajúce odpady musia byť triedené podľa druhov a následne zabezpečené ich zhodnotenie. Až odpady, ktoré
nie je možné ďalej zhodnotiť, môžu byť zneškodnené na zodpovedajúcej skládke odpadov.
- Stavebné odpady, druhu výkopovej zeminy je možné využiť na terénne úpravy pozemku, na ktorom sa realizuje
stavba. Prebytok výkopovej zeminy, ktorý by mal byť využitý mimo realizácie stavby, je považovaný za odpad a musí
s ním byť naložené v súlade so zákonom o odpadoch. Na umiestnenie výkopovej zeminy mimo realizácie stavby je
stavebník (pôvodca odpadov) povinný požiadať o vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1, písm. v) zákona č. 79/2015 Z.
z. o odpadoch. V opačnom prípade sa takéto konanie považuje za porušenie ustanovení zákona o odpadoch.
19. Rešpektovať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Trenčín, odboru cestnej dopravy a pozemných
komunikácií, č. OU-TN-OCDPK-2020/018921-002 z 12. 06. 2020:
- Pred realizáciou prác na pripojení prístupovej komunikácie (vetva „A“ a „B“) na cestu III/1860 požiadať tunajší
cestný správny orgán o určenie použitia dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení počas prác v zmysle
žiadosti a príloh uverejnenej na internetovej stránke úradu,
- Pred realizáciou prác na chodníku pozdĺž cesty III/1860 požiadať tunajší cestný správny orgán o povolenie na
čiastočnú uzávierku uvedenej cesty a o určenie použitia dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení
počas prác v zmysle žiadostí a príloh uverejnených na internetovej stránke úradu,
- Pred realizáciou prác na výstavbe v rámci IBV požiadať tunajší cestný správny orgán o určenie použitia dočasných
dopravných značiek a dopravných zariadení vyznačujúcich výjazd vozidiel stavby na cestu III/1860 v zmysle žiadosti
a príloh uverejnených na internetovej stránke úradu,
- V prípade realizácie prípojok inžiniersky sietí v telese cesty, príp. nad. Cestou III/1860 požiadať tunajší cestný
správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie predmetnej cesty vrátane určenia použitia dočasného dopravného
značenia počas prác v termíne pred realizáciou prác,
-Najneskôr pred vydaním kolaudačného rozhodnutia, príp. povolenia na predčasné užívanie stavby požiadať tunajší
cestný správny orgán o určenie použitia trvalého dopravného značenia,
-Pri výjazde na cestu III/1860 nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a musí byť trvale
zabezpečený dostatočný rozhľad na obidva dopravné smery v zmysle STN, teda bude zabezpečené vyprázdnenie
rozhľadových polí,
-Pripojením prístupovej komunikácie nesmie byť prerušená alebo ovplyvnená funkčnosť odvodňovacieho zariadenia
cesty III/1860,
-V zmysle §6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. nebude počas realizácie stavebných prác cesta III/1860 poškodzovaná
alebo znečisťovaná, v prípade znečistenia alebo poškodenia zabezpečiť neustálu údržbu (čistenie), resp. opravu,
-Tunajší cestný správny orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to
vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čím žiadateľom nevzniká nárok na úhradu
už vzniknutých nákladov.
20. Rešpektovať podmienky vyjadrenia TSK, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín č. TSK/2019/06218-2 z
11.6.2019:
-Predmetná stavba musí byť navrhnutá v zmysle platných technických noriem a predpisov,
-Do vydania kolaudačného rozhodnutia stavby (stavebných objektov) je potrebné majetkovo-právne vysporiadanie
parcely dotknutej vyššie uvedenou stavbou CKO č. 4007 k.ú. Trenčianske Jastrabie,
-Vybudovaním prístupovej komunikácie nesmie dôjsť k zmene šírkových pomerov cestnej komunikácie III/1860,
-Zriadením nového pripojenia na cestnú komunikáciu III/1860 nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky ako aj samotná dotknutá cestná komunikácia. Pri výjazde na cestnú komunikáciu musí byť trvale
zabezpečený dostatočný rozhľad na všetky dopravné smery,
-Odvodnenie prístupovej komunikácie a spevnených plôch navrhnúť tak, aby nedochádzalo k vytekaniu
povrchových vôd a znečisťovaniu cestnej komunikácie,
-Realizáciou stavby nesmie byť prerušené odvodnenie cestnej komunikácie III/1860,
-V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, je potrebné požiadať príslušný cestný správny
orgán, v tomto prípade Okresný úrad, OCD sa PK v Trenčíne o povolenie na pripojenie pozemnej komunikácie.
21. Stavba bude dokončená v termíne do dvoch rokov od začatia stavebných prác.
22. Po ukončení výstavby rozšírenia verejného vodovodu, požiadať Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o
životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia o vydanie kolaudačného
rozhodnutia podľa § 26 vodného zákona.
B . Majetkové záležitosti:
Vodná stavba sa bude realizovať na pozemkoch parc. č. KN-C č. 4007, 2964/10, 2971/10, 2971/11, 2972/8, 2972/11,
2973/12, 2977/1, v k. ú. Trenčianske Jastrabie. Toto stavebné povolenie neoprávňuje stavebníka k neoprávneným
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zásahom do práv iných osôb a preto práva z neho plynúce môže začať vykonávať len ak nedôjde k takýmto
neoprávneným zásahom.
C. Námietky účastníkov konania:
Zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli v priebehu vodoprávneho konania, ktoré bolo začaté dňa
31. 08. 2020, vznesené žiadne pripomienky proti vydaniu vodoprávneho povolenia.
D. Všeobecné ustanovenia:
Neoddeliteľnou súčasťou tohoto rozhodnutia je projektová dokumentácia z 05/2020, ktorú vypracovala Ing. Tatiana
Bičanovská, autorizovaný stavebný inžinier, číslo oprávnenia 4101*T*A2, Apis ateliér, Šafárikova č. 1, 911 08
Trenčín, overenej vo vodoprávnom konaní, ktorej jedna sada sa overená zasiela stavebníkovi a druhá sa ponecháva na
Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie – oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, pre potreby archivovania.
Odôvodnenie
Stavebník, EXIMM s. r. o., Jiráskova 1659/4, 911 01 Trenčín podal dňa 14. 08. 2020 na Okresný úrad Trenčín,
odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia,
žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia – povolenia na uskutočnenie líniovej vodnej stavby: „IBV Trenčianske
Jastrabie“, ktorá pozostáva zo stavebných objektov: SO 04 Predĺženie verejného vodovodu, SO 05 Rozšírenie
verejného vodovodu, SO11 Automatická tlaková stanica.
Začatie vodoprávneho konania bolo oznámené listom, verejnou vyhláškou z 31. 08. 2020. Nakoľko to povaha veci
nevyžadovala, správny orgán upustil od ústneho pojednávania a zároveň upovedomil účastníkov konania a dotknuté
orgány, že svoje námietky môžu uplatniť v lehote osem dní od doručenia predmetného oznámenia. Nikto z účastníkov
konania a dotknutých orgánov neuplatnil v určenej lehote námietky k žiadosti o vodoprávne povolenie.
Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočnením
stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania.
Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.
Orgán štátnej vodnej správy v priebehu konania nezistil skutočnosti, ktoré by bránili povoleniu vodnej stavby. Preto
rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli
-žiadosť stavebníka doručená dňa 14.08.2020
-projektová dokumentácia z 05/2020
-Listy vlastníctva,
-kópia katastrálnej mapy,
-Plnomocenstvo pre EXIMM s. r. o., Jiráskova 1659/4, 911 01 Trenčín,
-Rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy č. OU-TN-PLO1-2020/024487-002 z 30.07.2020,
-Rozhodnutie o umiestnení stavby č.: SÚ 212/2020-003 MT z 08.04.2020,
-záväzné stanovisko stavebného úradu v zmysle § 140b stavebného zákona č. SÚ 697/2020-002 MT z 25.08.2020,
-Grundfos – Návod na montáž a prevádzku
-vyjadrenie Trenčianskych vodárni a kanalizácii a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, č. ITR/2467/2020-2 z 10. 08.
2020,
-vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, č. TD/KS/0635/2019/Ga z 17. 07. 2019,
-vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, č. 6612023407 z 20.08.2020,
-vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, č. CD43388/2019 z 06. 06. 2019,
-stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, č.
KPUTN-2019/14720-2/45952 z 12. 06. 2019,
-záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného stanoviska v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, č.
B/2019/02989-002/H6 z 8.8.2019,
-záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, ODI, Kvetná 7, 911 42 Trenčín, č. ORPZTN-ODI-168-003/2020-ING z 22. 06. 2020,
-vyjadrenie Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddelenia ochrany prírody a
vybraných zložiek životného prostredia, orgánu OH, č. OU-TN-OSZP3-2019/020021-002 z 07. 06. 2019,
-vyjadrenie Okresného úradu Trenčín, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-TNOCDPK-2020/018921-002 z 12. 06. 2020,
-vyjadrenie TSK, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín č. TSK/2019/06218-2 z 11.6.2019,
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-stanovisko MO SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, č. ASM-40-1536/2019 z
28.05.2019,
-stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, č. ORHZ-TN1-585-002/2019 z
19.6.2019,
- vyjadrenie Okresného úradu Trenčín, odboru krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, č. OU-TNOKR1-2019/020061-2, z 10.06.2019,
-vyjadrenie Správy ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín č. SC/2020/807-2 z 25.05.2020,
Správny poplatok: V zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
sadzobníka správnych poplatkov, položka 60 písm. g), správny poplatok bol uhradený v hodnote 200,- eur.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku možné 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.
Prílohy: Overená projektová dokumentácia pre stavebníka
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 Trenčianske
Jastrabie po dobu 15 dní. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesené dňa:................................................. Zvesené dňa:.........................................................

Pečiatka, podpis:............................................. Pečiatka, podpis:..................................................
Identifikovaní účastníci konania, ktorým sa doručuje oznámenie verejnou vyhláškou:
EXIMM s. r. o., Jiráskova 1659/4, 911 01 Trenčín
Projekty stavieb s. r. o., I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín – splnomocnený Juraj Bičanovský
Obec Trenčianske Jastrabie, 913 22 Trenčianske Jastrabie 102
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01
VENDUE, s. r. o., Palackého 23, 911 01 Trenčín
ROZMARÍN SLOVAKIA, s. r. o., 913 22 Trenčianske Jastrabie 463
Jozef Juriš, Rakové 75/19, 010 01 Žilina
Augustín Duda, 956 52 Podlužany 194
Peter Šatura, Piešťanská 2135/1, 911 01 Trenčín
Zuzana Šaturová, Piešťanská 2135/1, 911 01 Trenčín
Roman Šatura, 913 23 Dubodiel 402
Bronislava Šaturová, 913 23 Dubodiel 402
Mgr. Erika Kohútiková, Hodžova 1484/27, 911 01 Trenčín
MDDr. Martin Haninec, Jána Halašu 2701/1, 911 08 Trenčín
Mgr. Dagmar Hanincová, Jána Halašu 2701/1, 911 08 Trenčín
Jozef Krajčovič, 913 24 Svinná 289
Eva Krajčovičová, 913 22 Trenčianske Jastrabie 258
Vlastníci susedných pozemkov, prislúchajúcich k pozemku parc. č KN-C č. 4007, 2964/10, 2971/10, 2971/11,
2972/8, 2972/11, 2973/12, 2977/1 , k. ú. Trenčianske Jastrabie
Tatiana Bičanovská, Apis ateliér, Šafáriková 1, 911 08 Trenčín - projektant
Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru
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KÓPIA
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10126

Doručuje sa
PROJEKTY STAVIEB s.r.o., I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
EXIMM s. r. o., Jiráskova 1659/4, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Obec Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Jastrabie 102, 913 22 Trenčianske Jastrabie, Slovenská republika
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
VENDUE, s. r. o., Palackého 23, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
ROZMARÍN SLOVAKIA, s.r.o., Trenčianske Jastrabie 0, 913 22 Trenčianske Jastrabie, Slovenská republika
Jozef Juriš, Rakové 75/19, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Tatiana Bičanovská, Šafárikova 2735/1, 911 08 Trenčín, Slovenská republika
Augustín Duda, Podlužany 194, 956 52 Podlužany, Slovenská republika
Peter Šatura, Piešťanská 2135/1, 911 05 Trenčín, Slovenská republika
Zuzana Šaturová, Piešťanská 2135/1, 911 05 Trenčín, Slovenská republika
Roman Šatura, Dubodiel 402, 913 23 Dubodiel, Slovenská republika
Bronislava Šaturová, Dubodiel 402, 913 23 Dubodiel, Slovenská republika
Erika Kohútiková, Hodžova 1484/27, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Martin Haninec, Jána Halašu 2701/1, 911 08 Trenčín, Slovenská republika
Dagmar Hanincová, Jána Halašu 2701/1, 911 08 Trenčín, Slovenská republika
Jozef Krajčovič, Svinná 289, 913 24 Svinná, Slovenská republika
Eva Krajčovičová, Trenčianske Jastrabie 258, 913 22 Trenčianske Jastrabie, Slovenská republika

Na vedomie
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 5
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Trenčín 1
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 5
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
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