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-OSZP3-2021/005185-016

08. 02. 2021

Rozhodnutie
Povolenie vodnej stavby
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 spoločnosť Monolit Slovakia, s.r.o., Nám. sv. Anny 10,
Trenčín a podľa výsledkov vodoprávneho konania v súlade s ustanoveniami § 66 stavebného zákona a zák. č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
povoľuje
podľa § 26 vodného zákona uskutočniť vodnú stavbu „Obytný súbor Halalovka, Trenčín – Juh“ na pozemkoch parc.
č. KN-C 2315/15, 2315/347, 2315/349, 2315/620, 2315/643, 2315/644, 2315/649 v k. ú. Trenčín v tomto rozsahu:
SO 02 Predĺženie verejného vodovodu
Rad 1 – potrubie HDPE PE 100 SDR 17, PN 10, DN 100 v dĺžke 312,0 m uložené v pieskovom lôžku. Potrubie bude
pripojené na existujúci verejný vodovod na ulici Východná pomocou spojky DN 100. Na potrubí budú osadené 3
podzemné hydranty DN80, z toho tretí na konci úseku. Pod navrhovanou komunikáciou bude potrubie uložené v
oceľovej chráničke DN200 v dĺžke 21,0 m.
Stavba je verejným vodovodom v meste Trenčín.
SO 03 Predĺženie verejnej kanalizácie
Stoka B12-2-1– potrubie PP DN400 v dĺžke 23,60 m a DN300 v dĺžke 162,20 m. Pripojenie na existujúcu kanalizáciu
v ulici Východná bude v existujúcej šachte JŠ. Na potrubí budú osadené betónové kanalizačné šachty Š1 – Š6
DN1000. V šachte Š1 bude pripojená stoka B12-2-1-1
Stoka B12-2-1-1 – potrubie PP DN300 v dĺžke 30,8 m.
Stavba je verejnou kanalizáciou v meste Trenčín.
Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky a povinnosti:
A/ V š e o b e c n é u s t a n o v e n i a:
1. Stavebníkom bude spoločnosť Monolit Slovakia, s.r.o., Nám. Sv. Anny 10, Trenčín, IČO 34125388.
2. Stavbu bude uskutočňovať Monolit Slovakia, s.r.o., Nám. Sv. Anny 10, Trenčín, IČO 34125388.
3. Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od jej začatia.
Číslo spisu
OU-TN-OSZP3-2021/005185

Por.č.záznamu
016

Číslo záznamu
0009239/2021

Typ záznamu
Externý odoslaný záznam

Forma originálu
hodnoverná elektronická

KÓPIA
4. Nerozdielnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia stavby, ktorú vypraco-val Ing. Štefan Bagin,
autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 0239*Z*A2. Jedna sada overenej projektovej dokumentácie sa
vracia stavebníkovi, druhá sa ukladá do vodohospodárskej evidencie.
5. 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.
6. Orgán štátnej vodnej správy môže zmeniť alebo zrušiť podmienky rozhodnutia v novom ko-naní, 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 a:
1. Oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začiatok a ukončenie stavebných prác.
2. Dodržať nariadenie vlády o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
3. Stavba bude uskutočňovaná podľa dokumentácie overenej orgánom štátnej vodnej správy. Prerokovať s orgánom
štátnej vodnej správy zmeny, ktoré by sa v priebehu stavby ukázali ako nutné a v značnej miere by menili technické
riešenie alebo majetkoprávne vzťahy vodoprávne prerokovanej projektovej dokumentácie.
4. Pred začatím stavby zabezpečiť v súlade s § 75 stavebného zákona vytýčenie stavby osobou oprávnenou
vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
5. Výstavbou a prevádzkovaním stavby nesmie byť ohrozená kvalita podzemných a povrcho-vých vôd v zmysle
vodného zákona.
6. Stavebník uhradí škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke vodnej stavby v zmysle ustano-vení Občianskeho
resp. Obchodného zákonníka.
7. Stavebník je povinný dbať, aby pri výstavbe neunikli do vôd nebezpečné látky a neohrozili ich akosť a zdravotnú
nezávadnosť.
8. Pri realizácii stavby rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení. V ich ochrannom pásme (1,5 m na
každú stranu s možnou odchýlkou ± 30 cm) treba uplatniť ručný výkop. Pred realizáciou zabezpečiť ich vytýčenie
a počas realizácie stavby rešpektovať ich ochranné pásmo.
9. Preukázateľne oboznámiť zamestnancov vykonávajúcich výkopové práce s vytýčenou a vyznačenou polohou
podzemných vedení a zariadení.
10. Všetky odkryté podzemné vedenia riadne zabezpečiť proti poškodeniu.
11. Každé kríženie a súbeh s inými inžinierskymi sieťami odsúhlasiť pred zásypom so správcom podzemných vedení.
Pred zásypom podzemných vedení zhutniť zeminu pod vedením, zabezpečiť obnovu krytia a označenia (zákrytové
dosky, fólie, markery).
12. Akékoľvek poškodenie podzemných inžinierskych sietí nahlásiť správcovi sietí.
13. Nad podzemnými inžinierskymi sieťami nezriaďovať skládky materiálu a stavebné dvory.
14. Dodržať ochranné pásmo káblového vedenia NN a VN v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, t. j. 1
m na každú stranu od káblového vedenia.
15. Začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení oznámiť zástupcovi prevádzkovateľa SPP Distribúcia
(SPP-D) najneskôr 7 dní pred zahájením stavebných prác.
16. Počas stavebných prác zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení. Stavebník je povinný umožniť
zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských
zariadení.
17. Zemné práce realizované v blízkosti plynovodov a prípojok realizovať ručne, NTL, STL min 1,5 m, VTL min.
4 m na každú stranu od plynovodov a prípojok, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení.
18. Pri obnažení, krížení, pred obsypom a zásypom trasy, kde sa nachádzajú plynovodné zariadenia žiadame
prizvať pracovníka SPP-D ku kontrole prác pred zakrytím, či nedošlo k poškodeniu plynových sietí. Kontroly budú
zaznamenané do stavebného denníka.
19. 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.
20. Nerealizovať nad trasou plynovodu také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia,
v prípade zmeny úrovne terénu všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
21. V prípade poškodenia izolácie alebo poruchy na zariadeniach v správe SPP-D, ktoré vznikli z titulu
vykonávaných prác, kontaktovať pracovníkov SPP-D.
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22. Dodržať pri súbehu a križovaní s plynárenskými zariadeniami minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN
736005, TPP90601.
23. Dodržať technické podmienky pre budovanie verejných vodovodov a kanalizácií určené spoločnosťou TVK,
a.s., Trenčín.
24. Akékoľvek zásahy do vodovodných potrubí v správe TVK, a.s., Trenčín musia realizovať len pracovníci uvedenej
spoločnosti. Pre stavbu bude určený technický dozor, ktorý musí odsúhlasiť obsypy vodovodného a kanalizačného
potrubia, priestorové uloženie potrubí v ryhe, vrátane krížení s inými podzemnými sieťami. Technický dozor sa musí
zúčastniť tlakových skúšok potrubí v prípade vodovodu a skúšok vodotesnosti v prípade kanalizácie.
25. Začatie prác oznámiť správcovi komunikácií 3 dni vopred a po ukončení prác komunikácie zápisnične odovzdať.
26. Pred začatím stavebných prác spracovať projekt organizácie dopravy počas prác (PD prenosného značenia...).
Premávka na pozemných komunikáciách nesmie byť v dôsledku realizácie stavby obmedzovaná nad rámec
schváleného dopravného značenia.
27. Neuskladňovať stavebný materiál na verejnom priestranstve bez povolenia Mesta Trenčín.
28. V prípade znečistenia komunikácií zabezpečiť ich čistenie náležite poučenou osobou s označením osoby
vykonávajúcej práce na ceste. Zabezpečiť, aby v dôsledku stavebných prác nedošlo k zaneseniu uličných vpustí na
komunikácii.
29. Oboznámiť zhotoviteľa stavby ako držiteľa odpadov s povinnosťou dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch.
Držiteľ odpadov je povinný zabezpečiť ich dôsledné triedenie podľa druhov, viesť evidenciu od ich vzniku až po
zhodnotenie alebo zneškodnenie len na povolených zariadeniach v zmysle zákona o odpadoch. Zároveň je povinný
preukázať, ktorej oprávnenej osobe bude odovzdávať odpady vznikajúce na stavbe skôr, ako začne stavbu realizovať.
30. Zabezpečiť zhromažďovanie a skladovanie vytriedených odpadov podľa druhov na vyčlenených plochách a
vhodných nádobách, kontajneroch a zabezpečiť ich pred odcudzením alebo iným nepriaznivým účinkom do doby
ich odovzdania oprávneným organizáciám.
31. Priebežne odvážať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa v okolí stavby nevytváralo žiadne
zhromažďovanie odpadov na voľných priestranstvách.
32. Odpad – výkopovú zeminu kat. č. 170506 je potrebné odovzdať len osobe, ktorá má na to povolenie podľa §
97 ods. 1, písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a prevádzkuje miesto na to určené v zmysle ustanovení
stavebného zákona. Priebežne nahlasovať Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie,
štátnej správe odpadového hospodárstva, na aké miesto a v akom množstve je nevyužitý prebytok výkopovej zeminy
zo stavby odvážaný.
33. Požiadať po realizácii stavby podľa § 99 ods. 1, písm. b) zákona o odpadoch o vyjadrenie ku kolaudačnému
konaniu orgán štátnej správy odpadového hospodárstva a predložiť prehľad jednotlivých druhov odpadov a
preukázať využitie alebo zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov v súlade so zákonom o odpadoch.
34. Najvyšší bod stavebných mechanizmov použitých pri realizácii stavby nesmie prekročiť výšku 40,0 m nad
terénom resp. nadmorskú výšku 316,7 m n. m. Bpv.
35. Nezriaďovať, neprevádzkovať a nepoužívať laserové zariadenia, ktorých úroveň vyžarovania by prevyšovala
hodnotu 50 nW na cm2, pričom žiarenie nesmie zapríčiniť vizuálne rušenie letovej posádky lietadla.
36. V prípade rozkopávky verejnej zelene je potrebný súhlas mesta. V prípade výskytu zelene je pri realizácii stavby
nutná jej ochrana v súlade s STN 837010. V prípade výrubu drevín postupovať v súlade s ustanovením § 47 zákona
o ochrane prírody.
37. Počas stavebných prác nesmie byť poškodená nadzemná alebo podzemná časť stromov a kríkov v zmysle STN
EN 83 7010. Trasa musí byť vedená najmenej 2,5 m od päty kmeňa stromov. Vo výnimočných prípadoch (výkop
v koreňovom systéme) uplatniť ručný výkop, prerušenie koreňov je dovolené v max. priemere 3 cm iba rezom, rez
musí byť patrične zahladený a ošetrený.
38. Trávnaté/vegetačné plochy uviesť do funkčného stavu a odovzdať zápisnične správcovi verejnej zelene (MHSL,
m.r.o.)
39. Stavebník vytvorí časový priestor na realizáciu archeologického výskumu podľa rozhodnutia Krajského
pamiatkového úradu Trenčín.
40. Stavba sa bude realizovať v ochrannom pásme II. stupňa vodárenského zdroja Trenčín – Soblahovská cesta, z
čoho vyplývajú nasledovné povinnosti:
a) Vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť denne podrobené kontrole, zameranej na tesnosť palivového
systému, mazania a systému hydrauliky. V prípade zistenia úniku ropných látok takéto stroje vylúčiť zo staveniska.
b) V mieste stavby nevykonávať opravy vozidiel, tankovanie pohonných hmôt a výmenu olejových náplní ako i
ďalšiu činnosť pri ktorej sa manipuluje so znečisťujúcimi látkami.
c) Pre obdobie výstavby spracovať postup činností na zabezpečenie včasného zlikvidovania prípadného úniku
znečisťujúcich látok. S uvedeným postupom preukázateľne oboznámiť všetkých zamestnancov na stavenisku.
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d) Stavenisko bude vybavené prostriedkami potrebnými na zneškodnenie prípadného úniku znečisťujúcich látok do
vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou (pôda).
41. Vyhotoviť geodetické zameranie stavby.
42. Po ukončení stavby podať návrh na uvedenie stavby do trvalého užívania a priložiť doklady v zmysle vyhlášky
č. 453/2000 Z. z. a podmienok v tomto povolení.
D/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších právnych
predpisov: námietky neboli vznesené.
Odôvodnenie
Stavebník, Monolit Slovakia, s.r.o., Nám. sv. Anny 10, Trenčín, zastúpený v konaní spoločnosťou B realing, s.r.o.,
Nám. sv. Anny 20A, Trenčín, podal dňa 18.11.2020 žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu „Obytný
súbor Halalovka, Trenčín – Juh: SO 02 Predĺženie verejného vodovodu, SO 03 Predĺženie verejnej kanalizácie“.
Dňa 18.01.2021 správny orgán oznámil v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie stavebného konania na
povolenie vodnej stavby. V oznámení určil lehotu, v ktorej sa účastníci konania a dotknuté orgány môžu vyjadriť k
podkladom rozhodnutia a podať námietky. V stanovenom termíne neboli predložené žiadne námietky.
Stavba „Obytný súbor Halalovka, Trenčín – Juh“ podliehala postupu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie. Rozhodnutie v zisťovacom konaní vydal Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti
o životné prostredie dňa 03.03.2020 pod č. OU-TN-OSZP3-2020/006038-015. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť
bola dňa 18.01.2021 zverejnená žiadosť stavebníka na úradnej tabuli správneho orgánu, ako aj na webovej stránke, s
odkazom o sprístupnení rozhodnutia č. OU-TN-OSZP3-2016/003784 - 036 TBD v súlade s postupom podľa § 58a,
ods. 3 stavebného zákona. Zároveň bol uplatnený aj postup podľa § 140c ods. 2 stavebného zákona.
Projekt stavby rieši výstavbu nových vodohospodárskych objektov v danej lokalite. Navrhnuté je predĺženie
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v lokalite, ktorá sprístupní územie pre výstavbu piatich bytových domov
s príslušnou infraštruktúrou.
Stavebník predložil ku konaniu doklady vyplývajúce zo stavebného zákona a vykonávacej vyhlášky: projektovú
dokumentáciu, listy vlastníctva, snímku z mapy KN, súhlasy a vyjadrenia dotknutých orgánov. Územné rozhodnutie
vydané mestom Trenčín pod č. ÚSaŽP 2020/38026/85005/53/No nadobudlo právoplatnosť dňa 06.08.2020. Podľa
§ 120 ods. 2 stavebného zákona, špeciálne stavebné úrady postupujú podľa tohto zákona, pokiaľ osobitné predpisy
podľa odseku 1 neustanovujú inak; povoliť stavbu alebo jej zmenu možno len na základe záväzného stanoviska
podľa § 140b vydaného miestne príslušným stavebným úradom, ktorý overuje dodržanie podmienok určených v
územnom rozhodnutí. Záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona vydalo Mesto Trenčín dňa 12.10.2020
pod č. ÚSaŽP 2020/41909/104630/2/No.
Príslušný orgán (OÚ Trenčín), ktorý vydal rozhodnutie v zisťovacom konaní podľa zák. č. 24/2006 Z. z. vo svojom
záväznom stanovisku podľa § 140c stavebného zákona uviedol, že nezistil také skutočnosti vo veci vodoprávneho
konania „Obytný súbor Halalovka, Trenčín – Juh: SO 02 Predĺženie verejného vodovodu, SO 03 Predĺženie verejnej
kanalizácie“, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s rozhodnutím zo
zisťovacieho konania a jeho podmienkami.
Dňa 19.01.2020 podal elektronicky vyjadrenie účastník stavebného konania - Združenie domových samospráv
Bratislava:
Združenie domových samospráv si ako dotknutá verejnosť v predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Obytný
súbor Halalovka Trenčín - Juh“ uplatňuje svoje práva za účelom kontroly splnenia verejných záujmov životného
prostredia. Podľa §17 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. „(1) Každý je povinný, predovšetkým opatreniami
priamo pri zdroji, prechádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia a minimalizovať nepriaznivé
dôsledky svojej činnosti na životné prostredie. (2) Každý, kto využíva územia alebo prírodné zdroje, projektuje,
vykonáva alebo odstraňuje stavby, je povinný také činnosti vykonávať len po zhodnotení ich vplyvov na životné
prostredie a zaťaženie územia, a to v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitnými predpismi. (3) Každý, kto
hodlá zaviesť do výroby, obehu alebo spotreby technológie, výrobky a látky, alebo kto ich hodlá dovážať, je povinný
zabezpečiť, aby spĺňali podmienky ochrany životného prostredia a aby v prípadoch ustanovených týmto zákonom
a osobitnými predpismi boli posúdené z hľadiska ich možných vplyvov na životné prostredie.“. Podľa §66 ods.1
písm.b je stavebný úrad povinný overiť splnenie záujmov životného prostredia; v tomto smere žiadame v stavebnom
konaní overiť aj nasledovné environmentálne záujmy:
a. K predmetnej stavbe „Obytný súbor Halalovka Trenčín - Juh“ bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené
rozhodnutím, v ktorom si Združenie domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2 posledná veta
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zákona EIA č.24/2006 Z.z. su minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené
záujmy Združenia domových samospráv. Podľa §140c ods.1 Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho
konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné stavebné konanie. Vzhľadom na uvedené,
pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní definujú environmentálne práva a záujmy nášho združenia priamo
dotknuté umiestňovanou stavbou; zapracovanie a zohľadnenie týchto pripomienok a požiadaviek do projektovej
dokumentácie pre stavebné rozhodnutie žiadame vyhodnotiť jednotlivo..
b. Podľa §65 Vodného zákona „Orgány štátnej vodnej správy pri vydávaní povolení na osobitné užívanie vôd,
súhlasov, vyjadrení a pri inom rozhodovaní sú povinné vychádzať z výsledkov zisťovania výskytu a hodnotenia
stavu povrchových vôd a podzemných vôd, z vodnej bilancie, z programu opatrení na účely zlepšenia kvality
povrchových vôd určených na odbery pre pitnú vodu, z plánov manažmentu povodí, z Vodného plánu Slovenska, z
programu znižovania znečisťovania vôd znečisťujúcimi látkami a z koncepcií a rozvojových programov vo vodnom
hospodárstve.“ Žiadame overiť splnenie záujmov podľa citovaného ustanovenia Vodného zákona predložením
príslušných vodohospodárskych výpočtov.
c. Podľa §18 ods.5 vodného zákona „Pri všeobecnom užívaní vôd sa nesmie ohrozovať ani zhoršiť ich kvalita
alebo zdravotná bezchybnosť, poškodzovať životné prostredie a prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery,
poškodzovať brehy, vodné stavby a zariadenia, zariadenia na chov rýb. Všeobecné užívanie vôd nesmie slúžiť na
podnikateľské účely.“ Žiadame overiť splnenie záujmov podľa citovaného ustanovenia Vodného zákona predložením
príslušných vodohospodárskych výpočtov.
d. Vodný zákon sa zároveň podrobne venuje environmentálnym cieľom, vodnej bilancii a manažmentu vôd (napr.
§5, §6, §13 vodného zákona), ktoré je potrebné zapracovať do projektovej dokumentácie Žiadame overiť splnenie
záujmov ochrany vôd, environmentálnych opatrení a manažmentu povodia podľa Vodného zákona predložením
príslušných vodohospodárskych výpočtov a odborného vodohospodárskeho stanoviska.
e. Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona.
f. Podľa §46 ods.1 Stavebného zákona je projektant povinný spracovať projekt v súlade s §45 ods.2
Stavebného zákona, ktoré ho súčasťou teda majú byť aj „vypracovanie projektu stavieb potrebného na vydanie
stavebného povolenia vrátane statických a dynamických výpočtov konštrukcií stavieb a projektového energetického
hodnotenia“; pričom podľa §62 ods.1 písm.b Stavebného zákona mal stavebný úrad overiť úplnosť takejto
projektovej dokumentácie. Nami požadovaný hydraulický výpočet prietokových množstiev vodných stavieb má
charakter dynamického výpočtu konštrukcie vodných stavieb, ktorý má vplyv napr. na určenie správneho profilu
vodných stavieb (nielen veľkosť, ale aj tvar napríklad potrubí), pričom vypočítava priebeh prietoku vôd vo vodných
stavbách počas relevantného času. Z environmentálneho hľadiska má tento výpočet vplyv na nasledovné:
a. zabezpečene plynulého odtoku dažďových vôd v čase a prevencia náporových či povodňových vĺn s prípadným
použitím vhodného technického riešenia tzv. odtokových bŕzd
b. zabezpečenie dostatočnej hydraulickej sily v ORL a tak overenie jej účinnosti v celom priebehu času
c. prípadné prehodnotenie veľkosti vodných stavieb (napr. veľkosť potrubia a retenčnej nádrže), kde sa dá dosiahnuť
ich objemové zníženie a tak aj menší nápor na záber pôdy či menšie nároky na vstupoch do výroby týchto vodných
stavieb.
Na základe hydraulického výpočtu prietokových množstiev vodných stavieb žiadame zvážiť dodatočné
environmentálne opatrenia pre samotné vodné stavby resp. určiť ďalšie podmienky pre hlavnú stavbu (napr.
technické odtokové brzdy, drenážna dlažba a nároky na sadové úpravy), ku ktorej vodné stavby prináležia a overiť
správnosť zvolenia navrhovaných stavebných konštrukcií vodných stavieb.
g. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä
vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je
transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/
voda/implementacia-smernic-eu/). Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav
podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie
(stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť v dokumentácii pre územné aj stavebné
rozhodnutie.
h. Žiadame adekvátne stavebnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch
č.79/2015 Z.z. (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela).
S realizáciou vodnej stavby „Obytný súbor Halalovka Trenčín - Juh“ súhlasíme; do podmienok stavebného povolenia
žiadame zahrnúť nasledovné podmienky:
1. Úpravy sadovými úpravami v zmysle metodiky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava
2010 (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-
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stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb) tak, aby budované prvky pre obnovu
biodiverzity v rámci sadových a terénnych úprav znížovali tepelné napätie a podporovali mikroklímu v areáli.
2. Základnými výpočtami vodohospodárskych stavieb dokladovať ekologickú stabilitu a odtokové pomery v
území tak, aby projekt súčasne spĺňal metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU,
PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE
(http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2).
Aplikovanie materiálov zo zhodnotených odpadov s novým eko dizajnom ako zodpovedný prístup k Obehovému
hospodárstvu pre riešenia stavby (napr. retencia, zlepšenie infiltrácie - strechy, komunikácie, chodníky, parkovacie
plochy, sadové úpravy) a to využitím dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s drenážnou funkcionalitou,
ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/
m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znižia tepelné napätie v danom území (www.samospravydomov.org/files/
retencna_dlazba.pdf).
Zároveň Vás v súlade s §23 ods.1 Správneho poriadku žiadame o doručenie elektronickej kópie spisu (skenu) resp.
jeho častí v rozsahu týkajúcich sa nami uplatnených pripomienok, t.j.:
i. Koordinačná situácia
ii. Sprievodná správa
iii. Písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok z rozhodnutia EIA spolu so stanoviskom príslušného
orgánu podľa §140c ods.2 Stavebného zákona
iv. Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
v. Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia
vi. Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej zelene, odtoku z povrchu
komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia drenážnej dlažby
vii. Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
viii. Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia záujmov podľa Vodného zákona a rozhodnutia podľa §16a Vodného
zákona
ix. Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia požiadaviek čo najlepšie zohľadniť miestne klimatické pomery stavby
a zapracovanie Adaptačnej stratégie SR
Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. S podkladmi rozhodnutia žiadame
byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku
vyjadríme. Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do
elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme
nezasielať. Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne
na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.
Dňa 26.01.2020 bolo doručené stanovisko Združenia domových samospráv nasledovného znenia:
Dobrý deň,
Potvrdzujem, že uvedené vyhodnotenie (uvádzame v prílohe) plne uspokojuje naše environmentálne záujmy, ktoré
sme presadzovali všetkými stupňami projektovej prípravy. Ich zapracovanie do projektovej dokumentácie sme si
overili pred začatím stavebného konania konzultáciou, čo sme stavebníkovi aj potvrdili. Preto podľa §64 ods.1
Stavebného poriadku má stavebný úrad obmedziť prerokovanie žiadosti podľa miery v akej sa splnili požiadavky
účastníkov konania. Keďže naše boli plne uspokojené, nie je ich potrebné v konaní ďalej prerokovať ani o nich
rozhodovať; v stavebnom povolení sa len skonštatuje, že bolo ich splnenie overené v zmysle §64 ods.1 Stavebného
zákona našim stanoviskom opatreným pred začatím stavebného konania. Stavebnému úradu naša pracovníčka
zaslala pripomienky, lebo sme boli oboznámení so začiatkom konania a neuvedomila si, že sme postupovali hore
uvedeným spôsobom.
Uvedené stanovisko zo dňa 19.01.2021 ako aj zo dňa 26.01.2021 berie stavebný úrad na vedomie.
Správny orgán posúdil návrh podľa § 62 stavebného zákona a zistil, že realizáciou stavby nebude ohrozené životné
prostredie, stavba nie je v rozpore s verejným záujmom a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na
výstavbu. Projektovú dokumentáciu overil autorizovaný stavebný inžinier, ktorý zodpovedá za správnosť a úplnosť
vypracovania projektovej dokumentácie a za jej realizovateľnosť. Dokumentácia obsahuje požadované údaje v
zmysle stavebného zákona a vykonávacej vyhlášky.
Stavba sa bude realizovať na pozemkoch vo vlastníctve stavebníka a Mesta Trenčín. Stavebník predložil nájomnú
zmluvu s vlastníkom (Mesto Trenčín), ktorá ho oprávňuje na realizáciu povoľovanej stavby. Stavebník predložením
nájomnej zmluvy preukázal splnenie podmienky iného práva k pozemku v zmysle § 58 ods.2 stavebného zákona.
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Stanoviská dotknutých orgánov sú zapracované vo výrokovej časti rozhodnutia. K stavbe sa vyjadrili: Trenčianske
vodárne a kanalizácie, a.s., Trenčín, SPP-Distribúcia, a.s., Bratislava, Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava,
Okresný úrad Trenčín – štátna správa odpadového hospodárstva, Mesto Trenčín. Slovak Telekom, a.s., Orange
Slovakia, a.s., Dopravný úrad, Podľa záväzného stanovisko príslušného orgánu (OÚ Trenčín), ktorý vydal
rozhodnutie v zisťovacom konaní podľa zák. č. 24/2006 Z. z., tento nezistil také skutočnosti vo veci vodoprávneho
konania „Obytný súbor Halalovka, Trenčín – Juh: SO 02 Predĺženie verejného vodovodu, SO 03 Predĺženie verejnej
kanalizácie“, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s rozhodnutím zo
zisťovacieho konania a jeho podmienkami.
Na základe výsledkov konania a predložených dokladov orgán štátnej vodnej správy zistil, že nie sú dôvody, ktoré
by bránili vydaniu povolenia na vodné stavby za podmienok určených v rozhodnutí a preto rozhodol tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny poplatok: V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskor-ších predpisov bol
správny poplatok v sume 400,- eur uhradený bankovým prevodom.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 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.
Proti tomuto rozhodnutiu, ktorému predchádzalo konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. má právo podať odvolanie
aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Lehota na podanie odvolania podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona je 15 pracovných
dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Podľa § 140c ods. 10 stavebného zákona podaním
odvolania podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona sa ten, kto ho podal, stáva účastníkom konania.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.
Príloha pre stavebníka: Overená projektová dokumentácia
Ing. Jana Hurajová
vedúci
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10126

Doručuje sa
B realing s. r. o., Nám. sv. Anny 7269/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Mesto Trenčín, Mierové nám. 2/1, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Združenie domových samospráv , Rovniakova 1667/14, 851 02 Bratislava, Slovenská republika
Štefan Bagin, Pod Brezinou 2279/58, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

Na vedomie
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 5
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 25
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 2
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
DOPRAVNÝ ÚRAD, Letisko M.R.Štefánika 1, 823 05 Bratislava 216
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Elektronické podpisy
Registratúrne číslo záznamu: 0009239/2021
Vec: Obytný súbor Halalovka Trenčín - Juh, SO 02 a SO 03 - stavebné povolenie
Parafa
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Hurajová Jana, Ing.
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