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Vec
Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade v súvislosti so stavbou „MAS Malé
Bielice/1“
- oznámenie o začatí správneho konania a vyžiadanie odborného stanoviska.
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 03. 01. 2020 začal správne
konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1
ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe
žiadosti právnickej osoby – Ing. Pavol Vojtaššák – GLOBAL s. r. o. Černyševského 10, 851 01
Bratislava, z 11. 11. 2020.
Predmetom konania je vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na zmenu stavu mokrade – hydromelioračného
zariadenia – kanála Žabokreky v súvislosti so stavbou „MAS Malé Bielice/1“. Citovaná stavba
rieši vybudovanie skladovej haly vrátane administratívno – sociálneho zázemia
mimozastavaného územia mesta, v priemyselnej zóne, v mestskej časti Malé Bielice mesta
Partizánske. Hydromelioračné zariadenie sa nachádza parcelách CKN č. 457/1 a EKN č. 216
a na okrajoch parciel CKN č. 455/5, 461/15, 461/21, 461/22 a EKN č. 224, 225, 226 a 227
v katastrálnom území Malé Bielice. Hydromelioračné zariadenie – kanál Žabokreky,
vybudovaný v roku 1931 o celkovej dĺžke 3,7 km, je podľa § 2 ods. 2 písm. g) citovaného
zákona mokraďou. Účelom stavby je premostenie kanála za účelom sprístupnenia pozemku
(SO07), vybudovanie vodovodnej prípojky (SO10), prípojky splaškovej kanalizácie (SO13),
prípojky dažďovej kanalizácie (SO15), plynovej prípojky (SO19) a telekomunikačného kábla
(SO24) .
Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom
úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom
dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia
tohto oznámenia.
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Orgán ochrany prírody súčasne žiada Štátnu ochranu prírody SR – Správu CHKO Ponitrie
a CHKO Dunajské Luhy podľa § 32 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov o odborné stanovisko k predmetnej žiadosti.
V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne
alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej
stránke Okresného úradu Trenčín.
Rozdeľovník
Ing. Pavol Vojtaššák – GLOBAL s. r. o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava SVP, š.p. OZ
Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. SNP 151/6, 958 01
Partizánske
ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské Luhy, Samova 3, 949 01 Nitra
Doručí sa zverejnením na internetovej stránke OU Trenčín:
Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2
Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín
Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310
Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec
FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom
Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4
Prales o. z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava
Iniciatíva stráže prírody, o. z. , Líščie údolie 23, 841 05 Bratislava
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