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Vec
„Trenčianska Turná, lokalita Paľova hora – zlepšenie vodného hospodárstva v lese“ - oznámenie o začatí
vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania (verejná vyhláška)
Stavebník, Urbárska spoločnosť, Pozemkové spoločenstvo Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 373, podal
dňa 09. 03. 2020 na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a
vybraných zložiek životného prostredia, žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby:
„Trenčianska Turná, lokalita Paľova hora – zlepšenie vodného hospodárstva v lese“.
Zároveň požiadal o povolenie na osobitné užívanie vôd.
Uvedeným dňom bolo podľa § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov začaté vodoprávne konanie.
Ide o vodnú stavbu, ktorá sa bude realizovať na pozemkoch KN-C parcelné číslo: 3818, 3819 v katastrálnom území
Trenčianska Turná.
Nakoľko žiadosť predložená 09. 03. 2020 o vydanie vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu neobsahovala
všetky požadované náležitosti pre vydanie rozhodnutia v predmetnej veci: právoplatné rozhodnutie okresného
úradu (Trenčín) v sídle kraja, odboru starostlivosti o životné prostredie, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16
ods. 6 písm. b) v spojení s § 16 ods. 10 vodného zákona, správny orgán dňa 30.04.2020 vyzval stavebníka, aby
odstránil nedostatky podania a z uvedených zákonných dôvodov Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné
prostredie, prerušil konanie. Stavebník 28.01.2021 doplnil svoju žiadosť.
Účelom vodnej stavby, stavebného objektu SO 01 – Obnova technických diel v lesoch – akumulácia vody na ochranu
pred požiarom je:
-Prehrádzka kamenná (na akumuláciu požiarnej vody), obnova požiarnej nádrže
-Úprava obtokového koryta bystriny
-Úprava nádržného priestoru stáleho zdržania vody
-Prehrádzka kamenná (na zachytenie právajúcich nečistôt)
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
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KÓPIA
predpisov, podľa § 61 zákona číslo 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady číslo
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
oznamuje
podľa § 61 stavebného zákona a v súlade s § 18 ods. 3 správneho poriadku začatie vodoprávneho konania vo
veci povolenia vodnej stavby "Trenčianska Turná, lokalita Paľova hora – zlepšenie vodného hospodárstva v lese“,
dotknutým orgánom a známym účastníkom konania. Nakoľko to povaha veci nevyžaduje, správny orgán upúšťa od
ústneho pojednávania.
Do podkladov rozhodnutia môžete nazrieť na Okresnom úrade Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie –
oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín (č. kancelárie
305).
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky k žiadosti o vodoprávne povolenie uplatniť v lehote
osem dní od doručenia tohto oznámenia. Na neskôr podané námietky nebude braný zreteľ. Na pripomienky a
námietky, ktoré boli, alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny,
alebo územného projektu zóny sa neprihliada.
V súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona, sa začatie konania oznamuje verejnou vyhláškou. Obci Trenčianska
Turna sa ukladá povinnosť vyvesiť toto oznámenie na úradnej tabuli spôsobom v mieste obvyklým po dobu 15 dní.
Posledný deň vyvesenia (15. deň) sa považuje za deň oznámenia.
Vyvesené dňa:................................................. Zvesené dňa:.........................................................

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

Oznámenie sa doručí:
Účastníci konania:
Urbárska spoločnosť, Pozemkové spoločenstvo Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 373
Obec Trenčianska Turná, starosta obce, 913 21 Trenčianska Turná 86
Ing. Ján Fiam, J. Kráľa 1088/4, 911 01 Trenčín
Lesy Slovenskej republiky, š. p., Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín
Prospect, spol. s r.o., J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
Obec Trenčianska Turná, starosta obce, 913 21 Trenčianska Turná 86 - na vyvesenie verejnej vyhlášky ostatným
účastníkom konania

Na vedomie
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany 1
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 5
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Trenčín 1
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Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-TN-OSZP3-2021/002334-004
Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Trenčianska Turná, Trenčianska Turná 373, 913 21 Trenčianska
Turná
Obec Trenčianska Turná, Trenčianska Turná 86, 913 21 Trenčianska Turná
Ján Fiam, J. Kráľa 1088/4, 911 01 Trenčín 1
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66 Banská Bystrica
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
PROSPECT, spol. s r.o., J.Simora, 940 01 Nové Zámky 1
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ V TRENČÍNE, Jesenského 36, 911 01, Trenčín
OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia,
Hviezdoslavova 3, 911 01, Trenčín
OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, Hviezdoslavova 3, 911 01, Trenčín
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