OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

KÓPIA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Trenčín

OU-TN-OSZP3-2021/005251-003

11. 01. 2021

Rozhodnutie
Verejná vyhláška
Popis konania / Účastníci konania
Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a povolenie na osobitné užívanie vôd: „Prípojka kanalizácie a ČOV k RD,
v Hornej Súči“, na pozemkoch C-KN parc. č. 9401/1, 9401/2 a 9401/3, v k. ú. Horná Súča.
Stavebník: Ing. Ivana Kodajová, Hodžova 1528/76, 911 01 Trenčín, korešpondenčná adresa: Vlčí vrch 801, 913 33
Horná Súča
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, po
preskúmaní žiadosti stavebníka, ktorým je Ing. Ivana Kodajová, Hodžova 1528/76, 911 01 Trenčín, korešpondenčná
adresa: Vlčí vrch 801, 913 33 Horná Súča 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
I. p o v o ľ u j e
podľa § 26 vodného zákona uskutočniť vodnú stavbu „Prípojka kanalizácie a ČOV k RD, v Hornej Súči“, na
pozemkoch C-KN parc. č. 9401/1, 9401/2 a 9401/3, v k. ú. Horná Súča v tomto rozsahu:
-kanalizačné potrubie z PP rúr kanalizačných hrdlových SN8, DN 150 v dĺžke 32,29 m
-vsakovacia šachta (skruže priemeru 1000), hĺbky 3,5 m
-revízna kanalizačná šachta DN 600
Účelom povoľovanej vodnej stavby je čistenie splaškových odpadových vôd z rodinného domu stavebníčky, v
čistiarni odpadových vôd typu AQUATEC AT10 a ich odvedenie kanalizačným potrubím do navrhovanej vsakovacej
šachty. Vsakovacia šachta bude prevedená z prefabrikovaných studničných skruží priemeru 1000, celkovej hĺbky
3,5 m. Posledná skruž bude zasypaná makadamom. Navrhované kanalizačné potrubie bude prevedené z PP rúr
kanalizačných hrdlových SN8, DN 150 v celkovej dĺžke 32,29 m.
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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. V súlade s § 36 ods. 4 vodného zákona, povolenie na stavbu sa vydáva na dobu určitú - do doby vybudovania a
uvedenia do prevádzky verejnej kanalizácie v danej lokalite.
2. Stavebník: Ing. Ivana Kodajová, Hodžova 1528/76, 911 01 Trenčín, korešpondenčná adresa: Vlčí vrch 801, 913
33 Horná Súča.
3. Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne. Stavebný dozor bude zabezpečovať odborne spôsobilá osoba, Ing.
Peter Laco, Jesenského 610/48, 911 01 Trenčín.
4. Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od jej začatia.
5. Povolenie sa vzťahuje na realizáciu vodnej stavby podľa projektovej dokumentácie z 09/2019, vypracovanej Ing.
Jurajom Knappom, autorizovaným stavebným inžinierom, číslo oprávnenia 0924*A2, Bavlnárska 1797/9A, 911 05
Trenčín, overenej vo vodoprávnom konaní.
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 rozhodnutia v novom konaní, ak je to v záujme
ochrany vôd v zmysle § 73 ods. 11 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 o v:
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. Výstavbou a prevádzkovaním stavby nesmie byť ohrozená kvalita podzemných a povrchových vôd v zmysle
vodného zákona.
5. Stavebník uhradí škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke vodnej stavby v zmysle ustanovení Občianskeho
resp. Obchodného zákonníka.
6. Stavebník je povinný dbať, aby pri výstavbe neunikli do vôd nebezpečné látky a neohrozili ich akosť a zdravotnú
nezávadnosť.
7. 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.
8. Priebežne odvážať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa v okolí stavby nevytváralo žiadne
zhromažďovanie odpadov na voľných priestranstvách.
9. Dodržať podmienky účastníkov konania a dotknutých orgánov:
a) Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, č. j. CS
SVP OZ PN 8064/2019/2, CZ 36436/34999/230/2019, zo dňa 23. 10. 2019:
-s predloženým projektom osadenia ČOV a odvedením splaškových odpadových vôd do podzemných vôd cez
vsakovaciu šachtu súhlasíme iba v prípade, že v obci nie je vybudovaná verejná splašková kanalizácia a objekt bude
celoročne obývateľný. Na odtoku z ČOV, vzhľadom na prietok a existujúce znečistenie limitovať: BSK5 p 20 mg/
l, NL p 20mg/l.
Kontrolu na odtoku odporúčame vykonávať v súlade s prílohou č. 7 nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z.
b) Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, č. .j. OU-TNOSZP3-2020/011710-002 GAG, zo dňa 02.03.2020:
-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.
-Zabezpečiť zhromažďovanie a skladovanie vytriedených odpadov podľa druhov na vyčlenených plochách a
vhodných nádobách, kontajneroch a zabezpečiť ich pred zhodnotením, odcudzením, alebo iným nežiaducim
účinkom do doby ich odovzdania oprávneným organizáciám.
-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.
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-Priebežne odvážať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa v okolí stavby nevytváralo žiadne
zhromažďovanie odpadov na voľných plochách.
-Zneškodniť odpady skládkovaním, ak ich zhodnotenie nie je ďalej možné, alebo účelné, len na skládkach odpadov,
ktorých prevádzkovanie je povolené v súlade s ustanoveniami 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 OÚ 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).
c) Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, OPaK č. OU-TN-OSZP3-2020/011584-002 zo dňa 14.04.2020:
-V prípade výrubu drevín postupovať v súlade s ustanovením §47 zákona a vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon. Pri ošetrovaní, udržiavaní a ochrane stromovej vegetácie postupovať podľa STN 83 7010.
-Každý je povinný podľa §4 ods. 1 zákona pri vykonávaní akejkoľvek činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť
alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému
úhynu, poškodzovaniu a ničeniu. V prípade výskytu chránených druhov živočíchov, rastlín a skamenelín je
potrebné bezodkladne informovať orgán štátnej ochrany prírody a krajiny a zabezpečiť ich ochranu podľa pokynov
konajúceho orgánu ochrany
prírody a krajiny.
-Vzhľadom na charakter krajiny, v ktorej sa bude realizovať stavebná činnosť, je nevyhnutná regulácia rozširovania
nepôvodných druhov rastlín a odstraňovanie inváznych druhov rastlín v súlade s §7 zákona.
d) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, č. 6612006422 zo dňa 03.03.2020:
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (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 ak si stavebník nesplní povinnosť podľa nasledujúceho bodu.
-Stavebník, alebo ním poverené osoba, je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer je v kolízii so SEK Slovak
Telekom, a.s., / alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma, vyzve spoločnosť Slovak
Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvo poverenej osoby:
František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, tel.: +421 32 6521 289.
-V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť
priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
-Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu
o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom
dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
-Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak
Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných
dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zariadení.
-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 uvedených podmienok je porušením povinností podľa § 68 zákona 351/2011Z. z. o elektronických
komunikáciách v platnom znení.
-V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako
vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou
výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI
SLOVAKIA, s.r.o., na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať
zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto
upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
-Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o na povrchu terénu vykoná
Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/
vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
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-Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj
Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
-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.
-Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje
žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
Dôležité upozornenie: od 1.1.2017: v § 67e ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami
vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou
fyzickou infraštruktúrou v budove
a prístupovým bodom k nej. Žiadateľ je povinný dodržať všeobecné podmienky ochrany SEK uvedené v tomto
vyjadrení.
e) Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, č. KPUTN-2020/6570-2/21051/
NIP zo dňa 13.03.2020:
Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. v prípade zistenia, resp. narušenia
archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo zodpovedná
osoba 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. KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad
formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.
f) Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, č. CD 19017/2020 zo dňa 18.03.2020:
súhlasí a zároveň konštatuje, že:
-Projektová dokumentácia pre územné a stavebné konanie nerieši pripojenie na distribučnú elektrickú energiu.
-Žiadne zmeny na existujúcom odbernom mieste nie sú k dnešnému dňu požadované.
-V záujmovom území sa k dátumu vydania stanoviska nenachádzajú podzemné siete v majetku spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a. s. .
-Nakoľko je stavba projektovaná v blízkosti ochranného pásma nadzemného vedenia vysokého napätia 22kV linky
číslo 282, Vám dávame na vedomie, že v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. § 43 ods. 2 je ochranné pásmo vymedzené
zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti 10 m meranej kolmo na vedenie od
krajného vodiča a pod elektrickým vedením je v zmysle § 43 ods. 4 zakázané :
● zriaďovať ďalšie stavby, prístavby, konštrukcie a skládky alebo úložiská materiálu (ani dočasne) alebo parkovacie
miesta pre stavebné stroje a vozidlá
● vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m
● uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky
● vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku
● vykonávať činností ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky
sústavy
-Osoby, ktoré budú vykonávať práce na stavbe a stavenisku, musia byť riadne a preukázateľne oboznámené o
prítomnosti vonkajších nadzemných vedení vysokého napätia a musia dodržiavať bezpečnostné predpisy dané
príslušnými normami STN.
-Každé priblíženie osoby alebo mechanizmu k vodičom vedenia na vzdialenosť menšiu ako 3 metre je životu
nebezpečné. V prípade potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov je možné požiadať /na základe
objednávky, služba je spoplatnená v zmysle aktuálneho Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská
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distribučná, a.s./ o vypnutie v predstihu 30 dní pred plánovaným termínom. V zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. o
energetike budú rešpektované všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma.
g) Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, stanovisko č. OU-TN- PLO1-2
020/015916-002 zo dňa 12.05.2020:
-Zabezpečiť základnú starostlivosť o polnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby
realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom
samonáletu drevín.
-Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelne využitie
na nezastavanej časti pozemku resp. jej uloženim a rozprestretím na inú parcelu poľnohospodárskej pôdy.
-Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľosti podľa § 3
ods. 2 zákona, požiadať o zmenu druhu pozemku — trvalý trávny porast na ostatnú prípadne zastavanú plochu po
predložení porealizačného geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu (ak sa vydáva,
ak nie: kolaudačného
rozhodnutia) a tohto stanoviska. Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Trenčín,
katastrálny odbor.
-V prípade, že žiadateľka vyššie uvedené nedodrží, môže správny orgán podľa § 25 zákona uložiť fyzickej osobe
pokutu za priestupok.
h) Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, oddelenie lesného hospodárstva,
záväzné stanovisko č. OU-TN- PLO2-2 020/014439-002 zo dňa 18.05.2020:
-Obhospodarovateľ susedného lesného pozemku p. CKN č. 10245/1 v k.ú. Horná Súča nezodpovedá za škody
vzniknuté neúmyselným pádom stromov, ich častí, pádom kamenia,
zosuvom zeminy a snehu z lesného pozemku a za škody vzniknuté následkom živelných pohrôm na lesných
pozemkoch.
-Pred realizáciou stavby vytýčiť hranicu medzi pozemkami p. CKN č. 10245/1 a p. CKN č. 9401/2 p, CKN č. 9401/1
v k.ú. Horná Súča a hranicu trvalo stabilizovať.
-Pri výstavbe nepoužívať ani dočasne, susedný lesný pozemok p. CKN č. 10245/1 v k. ú. Horná Súča, nenarušiť
stabilitu hranice lesných pozemkov a nepoškodiť lesný porast, vrátane koreňových systémov stromov, zemnými
prácami, terénnymi úpravami a stavebnými prácami, ktoré budú realizované v súvislosti so stavbou. Stavbu
umiestniť tak, aby ochranné pásma kanalizácie, ČOV a vsakovacej jamy nezasahovali do lesných pozemkov.
-Podľa § 24 zák. č. 326/2005 Z.z. o lesoch v nesk. znení obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva je v
odôvodnených prípadoch oprávnený použiť cudzie pozemky na činnosti súvisiace s ťažbou a prepravou dreva v
nevyhnutnom rozsahu, na nevyhnutnú dobu a po dohode s ich vlastníkom o výške a o spôsobe úhrady za použitie
týchto pozemkov. Ak sa nedosiahne dohoda, o výške alebo spôsobe úhrady za používanie cudzích pozemkov
rozhoduje súd. Do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva
rozhodnúť vo veci používania cudzích pozemkov. Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok. Tým
nie sú dotknuté všeobecné predpisy o náhrade škody.
-Podľa § 33 zákona č. 326/2005 Z z. o lesoch v nesk. zneni vlastnik nehnuteľnosti alebo investor stavby a zariadenia
je povinný vykonať opatrenia, ktorými zabezpečí nehnuteľnosť, stavbu alebo zariadenie pred škodami, ktoré by
mohlo spôsobiť najmä zosúvanie pôdy, padanie kameňov, stromov a lavín z lesných pozemkov. Rozsah spôsob
týchto zabezpečovacích opatrení určí podľa osobitného predpisu príslušný orgán štátnej správy po dohode orgánom
štátnej správy lesného hospodárstva alebo podľa podmienok jeho súhlasu. Vlastník, správca alebo obhospodarovateľ
lesa je povinný umožniť vykonanie týchto opatrení. Ak zaistenie bezpečnosti osôb a majetku vyžaduje aj zmenu v
spôsobe hospodárenia na lesných pozemkoch, orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže rozhodnúť o ďalších
opatreniach.
-Užívateľ pozemkov a stavieb na nich v ochrannom 50 m pásme lesa berie na vedomie, že účinky lesa trvajú aj v
ochrannom pásme lesa.
D/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších právnych
predpisov: námietky neboli vznesené.
Súčasne Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie
II. p o v o ľ u j e
stavebníkovi, ktorým je Ing. Ivana Kodajová, Hodžova 1528/76, 911 01 Trenčín, korešpondenčná adresa: Vlčí
vrch 801, 913 33 Horná Súča, osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona - vypúšťanie
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prečistených odpadových vôd z domovej ČOV AQUATEC AT10 prostredníctvom kanalizačného potrubia do
navrhovanej vsakovacej šachty za týchto podmienok:
1. Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd
Priemerný prietok:...........l.s-1 ..........................m3.deň-1................m3. rok -1
........................................0,01...........................0,67........................246
2. Povolené koncentračné a bilančné hodnoty pre jednotlivé ukazovatele vypúšťaného znečistenia
Ukazovateľ..........................Koncentrácia................. Bilančné hodnoty
..............................................mg . l-1 ........................ kg/deň............t . rok -1
............................................p........m
BSK5.................................20,0...70,0........................0,017.............0,006
NL.....................................20,0...70,0.........................0,017.............0,006
3.Časová platnosť povolenia
Uvedené množstvá a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia platia podľa § 21 ods. 4 vodného zákona 10 rokov
od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia vyššie povoľovanej vodnej stavby.
4.Miesto a spôsob vypúšťania odpadových vôd
Miesto: pozemok parc. č. 9401/1, v k. ú. Horná Súča
Spôsob vypúšťania odpadových vôd : diskontinuálny
5. Meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd
Množstvo vypúšťaných odpadových vôd je určované odpočtom z vodomeru.
6. Charakter vypúšťaných vôd
Splaškové odpadové vody z domácnosti, ktoré prešli biologickým čistením.
7. Miesto a početnosť odberu vzoriek vody, typ vzorky
Miesto odberu : odtokové potrubie z ČOV, resp. kanalizačná šachta za ČOV
Početnosť odberu : dvakrát ročne v prvom roku prevádzky. Pri splnení limitnej hodnoty je možné znížiť početnosť
kontroly na 1x za rok.
Typ vzorky : bodová vzorka typ „a“
Dodržiavanie limitných hodnôt znečistenia vychádza z rozborov akreditovaných laboratórií.
8. Metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov znečistenia
Odporúčané metódy na určovanie hodnôt ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách sú uvedené
v § 5 ods. 13 nariadení vlády SR č. 269/2010 Z. z. Kontrolu vzoriek odporúčame vykonávať v súlade s prílohou
č. 7 nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z.
9. Na základe požiadavky: Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834,
921 80 Piešťany, č. j. CS SVP OZ PN 8064/2019/2, CZ 36436/34999/230/2019, zo dňa 23. 10. 2019, z dôvodu
ochrany kvality vody je ukazovateľ BSK5 na odtoku z ČOV limitovaný na p 20 mg/l a NL na p 20 mg/l.
10. Povinnosti producenta odpadových vôd
a. Producent odpadových vôd je povinný zdržať sa konania, ktoré by spôsobilo vniknutie nebezpečných látok (podľa
prílohy č. 1, zoznam I. vodného zákona) do podzemných a povrchových vôd.
b. Producent odpadových vôd je povinný viesť evidenciu o vykonaných meraniach a rozboroch. Výsledky meraní a
rozborov raz ročne (do 01. 03. nasledujúceho kalendár-neho roka) predkladať obci a orgánu štátnej vodnej správy.
c. Domová čistiareň odpadových vôd bude prevádzkovaná podľa prevádzkového poriadku a pokynov dodávateľa
technológie čistenia tak, aby dosahovala zodpovedajúcu účinnosť čistenia a garantované hodnoty znečistenia vo
vypúšťaných odpadových vodách.
d. Kal vznikajúci pri prevádzke ČOV likvidovať podľa platných predpisov, o jeho likvidácii viesť evidenciu.
Odôvodnenie
Stavebník Ing. Ivana Kodajová, Hodžova 1528/76, 911 01 Trenčín, korešpondenčná adresa: Vlčí vrch 801, 913 33
Horná Súča, podala dňa 04. 11. 2020 žiadosť na vydanie povolenia vodnej stavby „Prípojka kanalizácie a ČOV k
RD, v Hornej Súči“. Ide o vodnú stavbu, ktorá sa bude realizovať v k. ú. Horná Súča, na pozemkoch C-KN parc. č.
9401/1, 9401/2 a 9401/3, v k. ú. Horná Súča vo vlastníctve stavebníčky. Zároveň požiadala o vydanie povolenia na
osobitné užívanie vôd – vypúšťanie prečistených odpadových vôd z domovej ČOV AQUATEC AT10 a ich odvedenie
kanalizačným potrubím do navrhovanej vsakovacej šachty.
Začatie vodoprávneho konania správny orgán oznámil listom, verejnou vyhláškou z 27. 11. 2020. Pretože správnemu
orgánu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavby, upustil
v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho konania, v oznámení určil lehotu, v
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ktorej sa účastníci konania a dotknuté orgány môžu vyjadriť k stavbe. V stanovenom termíne neboli doručené žiadne
pripomienky k predmetu konania.
Účelom povoľovanej vodnej stavby je čistenie splaškových odpadových vôd z rodinného domu stavebníčky, v
čistiarni odpadových vôd typu AQUATEC AT10 a ich odvedenie kanalizačným potrubím do navrhovanej vsakovacej
šachty.
Stavebníci predložili projektovú dokumentáciu, list vlastníctva, snímku z mapy KN, záväzné stanovisko Obce Horná
Súča podľa § 140b stavebného zákona č. OCÚHS-S2020/00383-002,R2020/000993 z 13.03.2020,, rozhodnutie
obce Horná Súča č. OCÚHS-S2020/00200-008 zo dňa 26. 10. 2020, stanoviská dotknutých orgánov: Slovenský
vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, č. j. CS SVP OZ
PN 8064/2019/2, CZ 36436/34999/230/2019, vyjadrenie zo dňa 23. 10. 2019, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská
28, 817 62 Bratislava, č. 6612006422, vyjadrenie zo dňa 03.03.2020, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej
stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, č. KPUTN-2020/6570-2/21051/NIP, záväzné stanovisko zo dňa 13.03.2020,
Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, č. CD 19017/2020, vyjadrenie zo dňa 18.03.2020,
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, odpadové hospodárstvo vyjadrenie č. OU-TN-OSZP3-2020/011710-002GAG zo
dňa 02.03.2020, Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, stanovisko č. OU-TNPLO1-2 020/015916-002 zo dňa 12.05.2020, Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, oddelenie lesného
hospodárstva, záväzné stanovisko č. OU-TN- PLO2-2 020/014439-002 zo dňa 18.05.2020, Okresný úrad Trenčín,
odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia,
OPaK č. OU-TN-OSZP3-2020/011584-002, stanovisko zo dňa 14.04.2020, Regionálna vodárenská spoločnosť
Vlára–Váh, s.r.o., vyjadrenie zo dňa 10.03.2020, č. 109/2020.
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.
Na základe výsledkov konania a predložených dokladov orgán štátnej vodnej správy zistil, že nie sú dôvody, ktoré
by bránili vydaniu povolenia na vodnú stavbu a povolenia na osobitné užívanie vôd za podmienok stanovených v
rozhodnutí a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
V zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, sadzobníka
správnych poplatkov, položka 60 písm. d), správny poplatok bol uhradený v hodnote 30,- 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.
Prílohy:
Overená projektová dokumentácia pre stavebníka
Toto oznámenie 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, webovom sídle
Okresného úradu Trenčín a Obce Horná Súča po dobu 15 dní. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesené dňa:................................................. Zvesené dňa:.........................................................

Pečiatka, podpis:............................................. Pečiatka, podpis:..................................................
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Identifikovaní účastníci konania, ktorým sa doručuje oznámenie verejnou vyhláškou:
Ing. Ivana Kodajová, Hodžová 1528/76, 911 01 Trenčín
Obec Horná Súča, Obecný úrad č. 233, 913 33 Horná Súča
A. Vlastníci susediacich pozemkov:
pozemok C-KN parc. č. 9399 :
Ferdinad Šedivý, Lidicka 1362/8, 911 01 Trenčín
Anna Šedivá, Lidicka 1362/8, 911 01 Trenčín
pozemok C-KN parc. č. 9400 :
spoluvlastníci v počte 646
pozemok C-KN parc. č. 9392 (E-KN parc. č. 9403)
Roman Bulejko, Vlčí Vrch 779, 913 33 Horná Súča
pozemok C-KN parc. č. 9418/1 (E-KN parc. č. 9402)
Júlia Birásová, Horná Súča 186, 913 33 Horná Súča
Julius Birás, Horná Súča 91, 913 33 Horná Súča
Jozef Orság, Horná Súča 282, 913 33 Horná Súča
Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, 817 47 Bratislava 11
pozemok C-KN parc. č. 10 245/1 (E-KN parc. č. 10 245)
Spoluvlastníci v počte 617
pozemok C-KN parc. č. 10 245/2 (E-KN parc. č. 10 245)
Spoluvlastníci v počte 617
B. Projektant
Ing. Juraj Knapp, Braneckého 8, 911 01 Trenčín
Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10126

Doručuje sa
Ivana Kodajová, Hodžova 1528/76, Trenčín, Slovenská republika
Ferdinand Šedivý, Lidická 8, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Anna Šedivá, Lidická 1362/8, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Roman Bulejko, Vlčí Vrch 779, 913 33 Vlčí Vrch, Slovenská republika
Julius Birás, Horná Súča 91, 913 33 Horná Súča, Slovenská republika
Jozef Orság, Horná Súča 282, 913 33 Horná Súča, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36 , 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská
republika
Juraj Knapp, Bavlnárska 1797/9A, 911 05 Zlatovce, Slovenská republika
Obec Horná Súča, Horná Súča 233, 913 33 Horná Súča, Slovenská republika

Na vedomie
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Trenčín 1
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu : RVSVV, s.r.o., J. Palu 2/3, Nemšová, Trenčín
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany 1
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Elektronické podpisy
Registratúrne číslo záznamu: 0001385/2021
Vec: Verejná vyhláška
Parafa

Dátum/čas

Meno

Pozícia

Org.útvar

Schválené

11.01.2021
12:54

Hurajová Jana, Ing.

vedúci

OU-TNOSZP
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Funkcia

V zast.

Zastúpil

Áno

Prekop Daniel, Ing.
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