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Vec
„IBV Újazd“, SO 03 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 04 Splašková kanalizácia a čerpacia stanica odpadových
vôd, SO 05 Dažďová kanalizácia, vsakovacie objekty - oznámenie o začatí vodoprávneho konania (verejná
vyhláška)
Stavebník, GL Tech, s. r. o., Újazd 88, 913 31 Skalka nad Váhom, podal dňa 24.02.2021 žiadosť na vydanie
stavebného povolenia na líniovú vodnú stavbu „IBV Újazd“, SO 03 Rozšírenie verejného vodovodu , SO 04
Splašková kanalizácia a čerpacia stanica odpadových vôd, SO 05 Dažďová kanalizácia, vsakovacie objekty.
Zároveň stavebník požiadal o povolenie na osobitné užívanie vôd podľa §21 vodného zákona na vypúšťanie vôd
z povrchového odtoku do podzemných vôd. Stavba sa uskutoční na pozemkoch parc. č. KN-C č. 656, 657, 658/2,
658/3, 659, 660, 661, 662/1, 662/2, k. ú. Újazd v obci Skalka nad Váhom.
Predmetom žiadosti je: vydanie stavebného povolenia na rozšírenie verejného vodovodu v dĺžke 592 m za účelom
zabezpečenia dostatočného množstva pitnej, úžitkovej vody rozšírením existujúceho verejného vodovodu v Skalke
nad Váhom pre novú lokalitu výstavby 47 rodinných domov, vybudovanie splaškovej kanalizácie na odvádzanie
odpadových vôd, s celkovou dĺžkou uličných stôk 612 m, čerpacou stanicou odpadových vôd a vybudovanie
dažďovej kanalizácie so vsakovacími objektmi v celkovej dĺžke 353 m, pre uvedenú výstavbu rodinných domov.
Dňom podania žiadosti v zmysle § 18 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov začalo vodoprávne konanie.
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 o doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, podľa § 61 zákona č. 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 v zmysle § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov
oznamuje
podľa § 73 ods. 5 vodného zákona a v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie vodoprávneho konania
na povolenie vodnej stavby „IBV Újazd“, SO 03 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 04 Splašková kanalizácia a
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čerpacia stanica odpadových vôd, SO 05 Dažďová kanalizácia, vsakovacie objekty, podľa § 26 vodného zákona
účastníkom konania a dotknutým orgánom. Nakoľko sú Okresnému úradu Trenčín dobre známe miestne pomery
a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie vodoprávneho povolenia, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2
stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Účastníci konania môžu v zmysle § 61 stavebného zákona uplatniť svoje námietky k projektovej dokumentácii
stavby a ku konaniu o osobitnom užívaní vôd písomne doručením na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o
životné prostredie, najneskôr do 8 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie podané námietky v zmysle
§73 ods. 5 vodného zákona stavebný úrad neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté
orgány. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho
žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko
k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Okresnom úrade Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie
v pracovných dňoch od 8,00 do 14,00 hod., prípadne vo vopred dohodnutom čase. Na pripomienky a námietky, ktoré
boli a mohli byť uplatnené v územnom konaní sa neprihliada.
V súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona, sa začatie konania oznamuje verejnou vyhláškou (líniová stavba). Obci
Skalka nad Váhom 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:..................................................

Identifikovaní účastníci konania, ktorým sa doručuje oznámenie verejnou vyhláškou:
GL Tech, s. r. o., Újazd 88, 913 31 Skalka nad Váhom
Ing. Martin Gostík, Újazd 88, 913 31 Skalka nad Váhom
Obec Skalka nad Váhom, 913 31 Skalka nad Váhom
Ďalší vlastníci susedných pozemkov, prislúchajúcich k pozemku parc. č KN-C 656, 657, 658/2, 658/3, 659, 660,
661, 662/1, 662/2, k. ú. Újazd v obci Skalka nad Váhom
Ing. Peter Salai, ul. Nad brehmi 3104/19, 026 01 Dolný Kubín - projektant

Na vedomie
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany 1
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Trenčín 1
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 5
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
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 1
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Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 5
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3

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

Rozdeľovník k číslu OU-TN-OSZP3-2021/012600-003
GL Tech s. r. o., Újazd 91, 913 31 Skalka nad Váhom
Martin Gostík, Újazd 88, 913 31 Skalka nad Váhom
Obec Skalka nad Váhom, Skala 103, 913 31 Skalka nad Váhom
OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ,
Hviezdoslavova 3, 911 01, Trenčín
OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, Hviezdoslavova 3, 911 01, Trenčín
OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia,
Hviezdoslavova 3, 911 01, Trenčín
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ V TRENČÍNE, Jesenského 36, 911 01, Trenčín
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO PZ V TRENČÍNE, Kvetná 7, 911 42, Trenčín
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Elektronické podpisy
Registratúrne číslo záznamu: 0023310/2021

Vec: „IBV Újazd“, SO 03 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 04 Splašková kanalizácia a čerpacia stanica odpadových vôd,
SO 05 Dažďová kanalizácia, vsakovacie objekty - oznámenie o začatí vodoprávneho konania (verejná vyhláška)
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Hurajová Jana, Ing.
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