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-OSZP3-2021/001263-009

22. 02. 2021

Rozhodnutie
VEREJNÁ VYHĽÁŠKA
Popis konania / Účastníci konania
kolaudačné rozhodnutie vodnej stavby "Prekládka vodovodu Trenčianska Teplá - Centrum"
SO 01 VODOVOD - vetva "D" + "D-5"
stavebník: Ján Gazdík - MG - Market, Andreja Hlinku 1095/16, 914 41 Trenčianska Teplá
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 podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov po preskúmaní návrhu stavebníka, na základe výsledku ústneho pojednávania spojeného s
miestnou obhliadkou v zmysle § 81 stavebného zákona
povoľuje
podľa § 26 odsek 4 vodného zákona, § 82 stavebného zákona a v súlade s ustanoveniami zákona číslo 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov stavebníkovi, ktorým je Ján Gazdík – MG –
Market, Andreja Hlinku 1095/16, 914 41 Trenčianska Teplá, IČO 11 751 134
užívanie vodnej stavby
„Prekládka vodovodu Trenčianska Teplá – Centrum
SO 01 VODOVOD – vetva „D“ + „D-5““
v rozsahu:
- Vetva D vodovodné potrubie HDPE D225x13,2mm s celkovou dĺžkou 65,15 m
- Vetva D-5 vodovodné potrubie HDPE D225x13,2mm s celkovou dĺžkou 39,14 m
- Podzemný hydrant DN80 – 3 ks
- Trasový uzáver DN200 so zemnou súpravou DN 200
- Trasový uzáver so zemnou súpravou v armatúrnej šachte – 1 ks
Vodná stavba sa uskutočnila na pozemkoch KN-C parcelné čísla 45/2 (KNE č. 44), 47/3 (KN E č. 46, 47), 6542/24,
6542/22, 6542/16, 6542/15, 6491/4, 6491/1, 6485/4 v k. ú. Trenčianska Teplá. Stavba bola povolená rozhodnutím
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Okresného úradu Trenčín, odborom starostlivosti o životné prostredie dňa 11. 03. 2019 pod číslom OU-TNOSZP3-2019/005689-004TMM.
Súčasne Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie:
A) Vymedzuje účel užívania stavby takto:
Prekládka verejného vodovodu v obci Trenčianska Teplá bola zrealizovaná z dôvodu rozšírenia obchodných a
skladovacích priestorov stavebníka. Preložená bola časť vodovodnej vetvy „D“ v dĺžke 65,15 m v ulici 1. Mája
a časť vodovodnej vetvy „D-5“ v dĺžke 39,14 m v ulici Š. Straku. Vetva „D-5“ vedie cez súkromný pozemok
stavebníka. Zrealizovaná vodná stavba je súčasťou verejného vodovodu obce Trenčianska Teplá a je vo vlastníctve
Trenčianskych vodární a kanalizácií, a. s., zásobuje obyvateľov obce vodou na pitné a požiarne účely.
B) Určuje pre užívanie stavby tieto podmienky:
1. Vlastníkom a prevádzkovateľom vodnej stavby sú Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Kožušnícka 4, 911
05 Trenčín, IČO 36 302 724.
2. Trvale zabezpečiť riadnu údržbu a včasné opravy vodnej stavby v súlade s § 86 ods. 1 stavebného zákona.
Odôvodnenie
Stavebník, Ján Gazdík – MG – Market, Andreja Hlinku 1095/16, 914 01 Trenčianska Teplá podal dňa 07. 11. 2019
na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie návrh na kolaudáciu vodnej stavby „Prekládka
vodovodu Trenčianska Teplá – Centrum SO 01 VODOVOD – vetva „D“ + „D-5““. Dňom podania návrhu začalo
v zmysle § 79 stavebného zákona kolaudačné konanie.
Stavba sa uskutočnila na pozemkoch par. KN-C číslo 45/2 (KNE č. 44), 47/3 (KN E č. 46, 47), 6542/24,
6542/22, 6542/16, 6542/15, 6491/4, 6491/1, 6485/4 v katastrálnom území Trenčianska Teplá a bola povolená
rozhodnutím Okresného úradu Trenčín, odborom starostlivosti o životné prostredie, vydaným pod číslom OU-TNOSZP3-2019/005689-004 TMM zo dňa 11. 03. 2019.
Tunajší úrad oznámil listom č. OU-TN-OSZP3/2019/036538-002 TMM dňa 19. 11. 2019 v zmysle § 80 odsek 1
stavebného zákona začatie kolaudačného konania dotknutým orgánom a účastníkom konania v súlade s § 73 ods. 4
vodného zákona verejnou vyhláškou. Súčasne podľa § 21 správneho poriadku na prerokovanie predloženej žiadosti
nariadil na deň 17. 12. 2019 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. V oznámení o začatí konania boli
účastníci konania a dotknuté orgány upozornené, že svoje námietky a stanoviská k predmetnej stavbe môžu uplatniť
najneskôr na ústnom pojednávaní, inak na ne nebude prihliadnuté.
Stavba bola obhliadnutá a o priebehu ústneho pojednávania bol spísaný protokol. Ku kolaudácii stavby stavebník
predložil nasledovné doklady: záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v
Trenčíne ku kolaudácii stavby, vydané dňa 24. 10. 2019 pod číslom RUVZ/2019/04741-003, stanovisko Okresného
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne ku kolaudácii stavby, vydané pod číslom ORHZTN2-2019/001844-02, zo dňa 11. 12. 2019, zameranie skutočnej realizácie, geometrický plán, , zápis o tlakovej
skúške č.1 zo dňa 21. 06. 2019, protokol o skúške vzorky č. 1517/2019, certifikáty na použitý stavebný materiál.
Stavebník bol zároveň vyzvaný predložiť do všetky doklady potrebné k vydaniu kolaudačného rozhodnutia a to
stanovisko Trenčianskych vodární a kanalizácií, a. s., ku kolaudácii stavby a na základe námietky Obce Trenčianska
Teplá - uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena, stanovisko Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti
o životné prostredie, štátnej správy odpadového hospodárstva ku kolaudácii stavby.
Dňa 22. 11. 2019 vydal Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
odpadového hospodárstva vyjadrenie ku kolaudácii stavby vydané pod číslom OU-TN-OSZP3-2019/038111-002
TBD. Dňa 29. 07. 2020 bolo Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie doručené súhlasné
stanovisko Trenčianskych vodární a kanalizácií, a. s. s kolaudáciou stavby vydané dňa 16. 07. 2020, pod číslom
ITR/2020/2275-1 a dňa 08. 02. 2021 stavebník doložil rozhodnutie Okresného úradu Trenčín, katastrálneho odboru
o povolení vkladu zriadenia vecného bremena.
Účastníci ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním súhlasili s vydaním kolaudačného rozhodnutia.
Stavebník doložil všetky doklady potrebné k vydaniu kolaudačného rozhodnutia. Uvedením stavby do prevádzky,
pri dodržaní podmienok užívania, nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske, alebo všeobecné záujmy a práva
iných, orgán štátnej vodnej správy vyhovel návrhu stavebníka a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.
Správny poplatok: : V zmysle položky 62a písm. g) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov stavebník uhradil správny poplatok v sume 60,- eur.
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Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno v zmysle § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov 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.

Toto kolaudačné rozhodnutie sa oznamuje účastníkom konania podľa § 26 ods. 1 zákona o správnom konaní, v
súlade s § 73 ods. 4 vodného zákona verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené na úradnej tabuli Okresného úradu
Trenčín, Obce Trenčianska Teplá a webovom sídle Okresného úradu Trenčín po dobu 15 dní. Posledný deň vyvesenia
je dňom doručenia.
Vyvesené dňa: ................................................ Zvesené dňa: ........................................................

Pečiatka, podpis: ................................................ Pečiatka, podpis:........................................................
Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie žiadame Obec Trenčianska Teplá túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad
Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie s vyznačením uvedených údajov.
Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10126

Doručuje sa
Ján Gazdík - MG - MARKET, A. Hlinku 1095/16, 914 01 Trenčianska Teplá, Slovenská republika
Obec Trenčianska Teplá, M.R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá, Slovenská republika

Na vedomie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 1
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 5
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín 1
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 1
Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
Slovenský plynárenský priemysel-Distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto
Juraj Masár, Štvrť SNP 132/32, 914 51 Trenčianske Teplice
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Elektronické podpisy
Registratúrne číslo záznamu: 0013746/2021

Vec: VEREJNÁ VYHLÁŠKA Kolaudačné rozhodnutie - "Prekládka vodovodu Trenčianska Teplá - Centrum"
Parafa

Dátum/čas

Meno

Pozícia

Org.útvar

Schválené

22.02.2021
12:45

Hurajová Jana, Ing.

vedúci

OU-TNOSZP
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V zast.

Zastúpil

Poznámka

Nie
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