OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

KÓPIA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Trenčín

OU-TN-OSZP3-2021/006346-008

31. 03. 2021

Rozhodnutie
Verejná vyhláška
Popis konania / Účastníci konania
Povolenie na uskutočnenie líniovej vodnej stavby a povolenie na osobitné užívanie vôd: „IBV Újazd – Pred Váhom,
Skalka nad Váhom“, SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 04 Dažďová kanalizácia.
Stavebník: MOKOSTAV, s. r. o., I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín, IČO: 50928007
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 v zmysle § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní žiadosti stavebníka, predloženého projektu vodnej stavby a na
základe výsledku vodoprávneho konania
vydáva
stavebníkovi: MOKOSTAV, s. r. o., I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín, IČO: 50928007
I. p o v o l e n i e na uskutočnenie líniovej vodnej stavby:
„IBV Újazd – Pred Váhom, Skalka nad Váhom“, SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 04 Dažďová
kanalizácia,
podľa § 26 vodného zákona, v súlade s ustanoveniami § 66 stavebného zákona a v súlade s ustanoveniami zákona
číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Vodná stavba sa bude realizovať na pozemkoch parc. č. KN-C č. 40/33, 363 a 365 v k. ú. Újazd.
Účelom vodnej stavby je rozšírenie verejného vodovodu za účelom zabezpečenia dostatočného množstva pitnej,
úžitkovej vody rozšírením jestvujúceho vodovodu LT DN80 v Skalke nad Váhom pre napojenie 8-ich nových
rodinných domov a vybudovanie dažďovej kanalizácie za účelom odvedenia dažďových vôd z navrhovanej
komunikácie. Pred zaústením do vsakovacej jamy budú dažďové vody prečistené v odlučovači ropných látok,
ktorého limitná hodnota ukazovateľa znečistenia NEL na odtoku bude do 0,2 mg/l.
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Rozsah povoľovanej vodnej stavby:
SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu, vetva „B 2-1“
– vodovodné potrubie HD-PE PE100 D90mm, dĺžky 134 m
- 2 ks uzávery (v mieste pripojenia)
- 2 ks požiarne hydranty podzemné DN 80
Projekt rieši rozšírenie jestvujúceho vodovodu LT DN80 v Skalke nad Váhom za účelom napojenia 8-ich nových
rodinných domov. Vodovod je navrhnutý z jednej vetvy potrubia HD-PE PE100 D90mm dĺžky 134 m. V križovatke
jestvujúcej obecnej cesty do bývalého Poľnohospodárskeho družstva bude nové PE potrubie napojené na jestvujúci
vodovod LT DN80 T-kusom na ktorý budú osadené 2 trasové uzávery – TU prírubový posúvač DN80 so zemnou
teleskopickou súpravou a liatinovým poklopom. Ďalej bude pokračovať PE potrubie D90 až na koniec navrhovanej
komunikácie, kde bude ukončené hydrantom.
SO 04 Dažďová kanalizácia
- kanalizačné potrubie, dĺžky 130 m
- 2 ks uličné vpusty s kalovým košom
- 2 ks ORL
- 2 ks vsakovacie zariadenie, šachty DN900
V navrhovanej komunikácií, ktorá kopíruje terén sú navrhnuté dva uličné vpusty s malým odlučovačom ropných
látok, cez ktoré bude dažďová voda z komunikácie natekať do vsakovacieho zariadenia. Vsakovacie zariadenia šachty DN900 budú uložené v jednotnej hĺbke – 8m od nivelety komunikácie na predpokladanom štrkovom podloží
podľa hydrogeologického prieskumu. Vsakovacia šachta – studňa bude navŕtaná o priemere oceľového potrubia DN
900mm, pre definitívnu výstroj je doporučená oceľová rúra DN 500mm. Uličný vpust – jedná sa o betónovú nádrž s
kalovým košom a liatinovou mrežou, ktorá je osadená vedľa odlučovača ropných látok. Konštrukcia ORL je osadená
v betónovej nádrži vedľa uličného vpustu a spolu tvoria jeden monoblok dodávateľa Klartec spol. s.r.o. Kalová
nádrž (kalojem) je integrovaná do odlučovača. Jej hlavnou funkciou je zachytávanie pevných látok. Kalová nádrž je
vybavená koagulačnou bariérou na zvýšenie koagulačného účinku, čiže zhlukovania ropných látok. Koalescenčný
odlučovač odlučuje jemné voľné ropné látky. ORL bude napojený na vsakovací objekt krátkymi rúrami PP2000KG
SN4 DN200.
A. Záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby:
1. Stavebníkom vodnej stavby je MOKOSTAV, s. r. o., I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín, IČO: 50928007.
2. Vodná stavba sa bude realizovať dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom konaní.
3. Povolenie sa vzťahuje na realizáciu vodnej stavby podľa projektovej dokumentácie z 01/2019, vypracovanej Ing.
Jozefom Vyslúžilom, autorizovaným stavebným inžinierom, číslo oprávnenia 5754*A2, overenej vo vodoprávnom
konaní.
4. So stavbou začať najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohoto rozhodnutia. V prípade, že sa
so stavbou nezačne do dvoch rokov, stratí toto povolenie platnosť.
5. So stavebnými prácami nemožno začať skôr, ako toto Rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.
6. Oznámiť začatie a ukončenie stavebných prác Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie
– oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia.
7. Prerokovať s Okresným úradom Trenčín, odborom starostlivosti o životné prostredie – oddelením ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu prác nutné a v značnej
miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
8. Nahradiť škodu spôsobenú pri výstavbe alebo prevádzke povolenej vodnej stavby v zmysle ustanovení
Občianskeho zákonníka č. 509/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, resp. Obchodného zákonníka č. 513/1991
Zb. v znení neskorších predpisov.
9. Pri realizácii stavby musia byť dodržané predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, ochrany
zdravia a osôb na stavenisku.
10. Pred začatím realizácie stavby je stavebník povinný požiadať správcov inžinierskych sietí o ich vytýčenie a počas
realizácie stavby je povinný riadiť sa ich pokynmi.
11. Vodovodné prípojky nie sú súčasťou verejného vodovodu.
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12. Rešpektovať nasledovné podmienky vyjadrenia Trenčianskych vodárni a kanalizácii a.s., Kožušnícka 4, 911 05
Trenčín, č. ITR/3848/2019-2 z 17. 12. 2020:
-Navrhované vetvy vodovodu žiadame realizovať z HDPE potrubia spájaného elektrospojkami.
-Podkladový a obsypový materiál pre uloženie vodovodného potrubia je nutné ako ochrannú vrstvu použiť piesok.
-K technickému návrhu máme aj nasledovné pripomienky:
-v mieste pripojenia nového potrubia na jestvujúce žiadame osadiť min 2 uzávery: jeden na nové potrubie a jeden
na jestvujúce potrubie.
-žiadame dopracovať kladačský plán navrhovanej vodovodnej vetvy a hydrantové zostavy.
-novú vetvu vodovodu žiadame ukončiť hydrantom – v predloženej situácií to tak nie je.
-Vsakovacie systémy žiadame umiestniť mimo ochranné pásmo navrhovaného vodovodu.
-Ku kolaudácií predĺženia verejného vodovodu žiadame predložiť porealizačné zameranie v grafickej a digitálnej
forme prevedené oprávneným geodetom.
-Žiadame zabezpečiť doplnenie jestvujúceho prevádzkového poriadku verejného vodovodu obce Skalka nad Váhom.
Ďalej uvádzame vybrané všeobecné podmienky pre budovanie verejných sietí v súlade s platnou legislatívou SR:
-V súlade so zákonom NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch v znení neskorších predpisov, § 3, ods. 2,
môže byť vlastníkom verejného vodovodu a kanalizácie len právnická osoba so sídlom na území SR. Pri realizácii
inžinierskych sietí budú dodržané vzájomné vzdialenosti v súlade s STN 73 6005, výnimku musí odsúhlasiť budúci
prevádzkovateľ.
-Vodovodné potrubie v celej dĺžke bude opatrené vyhľadávacím vodičom, vyvedeným do samostatných
hydrantových poklopov na izolačnú dosku, nad potrubie bude uložená fólia. Vodovodné prípojky a podzemné
požiarne hydranty musia byť na vodovod napojené odbočením s uzáverom a zemnou súpravou.
-Vrcholové body, armatúry, zmeny smerového vedenia budú označené v súlade s STN 75 5025. Na oblúkoch, pod
poklopmi, pätkovými kolenami, šupátkami, hydrantmi budú osadené zaisťovacie bloky, tieto je potrebné zakresliť
do kladačského plánu.
-Všetky navrhované podzemné hydranty osadené na verejnom vodovode budú vo funkcii vzdušníkov a kalníkov.
-Pri výstavbe dodrží investor všetky všeobecne záväzné predpisy, ktoré sa týkajú o. i. hĺbky uloženia inžinierskych
sietí, použitých materiálov, obsypov potrubia, atď.
-Akékoľvek zmeny technického riešenia počas realizácie sietí je nutné konzultovať s pracovníkmi TVK, a. s., a
dokumentovať v Stavebnom denníku stavby.
-Prerušenia v dodávke vody, ktoré vyplynú z realizácie navrhovaného vodovodu, je nutné v časovom predstihu
konzultovať s pracovníkmi našej TVK a. s.
-Počas výstavby žiadame, aby trasa inž. sietí v správe našej spoločnosti zostala trvale prístupná – nesmú byť na
verejných sieťach umiestnené skládky materiálov, žeriav a pod.
-V prípade, že ku dňu kolaudácie nebude realizovaná konečná úprava a niveleta povrchu komunikácie, požadujeme
obetónovať navrhnuté armatúry a žiadame zabezpečiť ich ochranu betónovými prstencami. Za poškodenie armatúr
do vybudovania finálneho povrchu komunikácie zodpovedá stavebník. V zmysle zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, § 27 ods. 4, je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne
prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a kanalizácie majúce vzťah
k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe.
-Pokiaľ má byť vodovod po vybudovaní a uvedení do prevádzky, odovzdaný do správy TVK a. s., musí byť uložený
na verejnom priestranstve alebo na pozemkoch, na ktoré bude v prospech prevádzkovateľa zriadené vecné bremeno.
-Pred zahájením stavebných prác je nutné vytýčiť existenciu verejného vodovodu v teréne na základe objednávky
pracovníkmi našej spoločnosti (p. Repa, kontakt: repa@tvkas.sk, tel.: 0903 403 627) a následne plne rešpektovať
STN 73 6005 Priestorová úprava vedení a technického vybavenia a zákon NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19, ods. 2 a 5.
-Akékoľvek zásahy do existujúcich verejných sietí, t. j. prepojenie vodovodného potrubia DN 100 pre navrhovanú
lokalitu na jestvujúce vodovodné potrubie DN 100 (ostrý prepoj), môže realizovať len ich prevádzkovateľ.
-Pre navrhovanú stavbu verejného vodovodu je určený technický dozor, vedúci Divízie voda Trenčín - p. Repa
(kontakt: repa@tvkas.sk, tel.: 0903 403 627). Technický dozor musí odsúhlasiť uloženie a obsypy potrubia a
zúčastniť sa tlakových skúšok.
-Počas výstavby žiadame prizývať našich zamestnancov k funkčným skúškam. Pokiaľ záznamy o vykonaných
skúškach nebudú potvrdené pracovníkmi TVK, a. s., naša spoločnosť nevydá súhlas ku kolaudácii stavby a nevstúpi
do jednania s vlastníkom o prevzatí vybudovaných vodných stavieb do prevádzky.
-Toto vyjadrenie sa vydáva len pre účely vydania stavebného povolenia na vodné stavby, PD, prípojok, spracované
pre jednotlivé nehnuteľnosti, ktoré sa napájajú na navrhované verejné siete, je nutné predložiť na vyjadrenie na TVK
a. s. Vyjadrenie vydáme k technickému riešeniu prípojok.
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-V zmysle zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších
predpisov, vodovodné prípojky nie sú súčasťou verejného vodovodu.
-Vodovodné prípojky sa napoja na verejné vodovodné potrubie v minimálnej vzdialenosti 1 m od hydrantov.
-Dažďovú kanalizáciu TVK, a. s., neprevezme do prevádzky, bude súčasťou komunikácie.
Vyjadrenie k prevzatiu verejných vodných stavieb do prevádzky TVK a.s.:
-Pokiaľ bude v rámci kolaudačného konania vyhodnotené, že počas výstavby boli dodržané všetky vyššie
uvedené podmienky a všeobecne platné právne predpisy a normy a investor vodných stavieb predloží budúcemu
prevádzkovateľovi žiadosť o prevzatie vybudovaných stavieb do prevádzky a doloží podklady v zmysle Zoznamu
povinných príloh k prevádzkovej zmluve, TVK, a. s. prehlasuje, že vstúpi do rokovania o prevzatí do prevádzky
vodných stavieb v súlade so zákonom NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
v znení neskorších predpisov, § 17 a § 18 do svojej prevádzky.
-V prípade, ak naša spoločnosť nebude po dobudovaní prevádzkovať navrhované rozvody verejného vodovodu,
budeme trvať na dodatočnom vybudovaní vodomernej šachty osadenej do 10 m od napojenia novej vodovodnej
vetvy na jestvujúci verejný vodovod.
-Do usporiadania prevádzkových vzťahov s vlastníkom nových sietí TVK a. s., jednotlivým vlastníkom pozemkov
nepripojí prípojku na verejné siete, neosadí meradlo a neuzavrie zmluvu o dodávke vody a odvádzaní odpadových
vôd.
Vydanie požiadaviek k návrhu a realizácii vodných stavieb ako aj k navrhovaným prípojkám uplatňujeme na základe
zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov,
jednak ako vlastník v súlade s § 15, 16 a/alebo prevádzkovateľ v súlade s § 17, 18 verejných sietí, na ktoré sa
navrhované vodné stavby pripájajú.
-Akékoľvek zásahy do vodovodných potrubí v správe TVK a.s. Trenčín, t.j. montáž vodomernej zostavy a vodomeru
musia vykonať iba pracovníci našej spoločnosti na základe objednávky. V opačnom prípade sa bude jednať o
neoprávnený zásah do verejného vodovodu a nevydáme súhlas ku kolaudácii stavby.
-Upozorňujeme Vás, že v zmysle zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
§ 4 ods. 7, písm. c vlastník vodovodnej prípojky je povinný zabezpečiť opravy a údržbu prípojky na vlastné náklady,
nakoľko v zmysle zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. § 3 ods. 3e za verejný vodovod a ani jeho súčasť sa nepovažujú
vodovodné prípojky.
-Upozorňujeme Vás, že v podľa zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,
§ 26 ods. b ste povinný umožniť v nevyhnutnej miere vstup na nehnuteľnosť prevádzkovateľovi verejného vodovodu
na účely zistenia stavu meradla a údržby.
-V zmysle zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 22 ods. 1 a §
23 ods. 1 žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod sa môže pripojiť na verejný vodovod len na základe zmluvy
o dodávke vody uzatvorenej s vlastníkom, resp. prevádzkovateľom verejného vodovodu (kontaktujte pracovníkov
našej a. s., 0850/850 109) – túto zmluvu požadujeme uzatvoriť ešte pred osadením vodomeru a žiadame dodať 2
exempláre situácie osadenia rodinného domu na pozemku so zakreslenými prípojkami inž. sietí, kópie z katastrálnej
mapy a listu vlastníctva.
13. Rešpektovať podmienky vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Odštepný závod Piešťany,
Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany č. CS SVP OZ PN 1910/2021/2 z 25.02.2021:
Z pohľadu správcu upraveného bezmenného prítoku Váhu (potok Újazd, č. hydrolog. poradia 4-21-08, identifikátor
č. 2431, v správcovstve pod č. 136) a správcu pozemkov v k. ú. Újazd, parc. C-KN č. 360 a 164/1, vodné plochy)
uvádzame:
-V súlade s STN 75 2102 požadujeme pri realizačných prácach dodržať ochranné pásmo vodného toku v šírke min.
4 m od brehovej čiary obojstranne.
-K trasovaniu vodovodu nemáme pripomienky.
-S návrhom odvádzania dažďových vôd z navrhovanej obslužnej komunikácie, po ich prečistení v ORL, do
navrhovaných vsakovacích objektov nemáme výhrady.
-Z hľadiska kvality vody – s navrhovaným typom ORL nesúhlasíme, žiadame osadiť ORL, ktorého limitná hodnota
ukazovateľa znečistenia NEL na odtoku bude do 0,2 mg/l. Pri užívaní vodnej stavby dodržiavať prevádzkový
poriadok zariadenia ORL.
-Odvedenie dažďových vôd zo striech a spevnených plôch jednotlivých stavebných pozemkov riešiť na pozemkoch
budúcich majiteľov rodinných domov.
-Stavebný ako aj iný materiál neukladať na pobrežných pozemkoch.
-O zahájení ako aj ukončení prác v dotyku s vodným tokom informovať nášho úsekového technika (Ing. Maslová,
0903 721 443) a jeho pokyny rešpektovať.
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-Akékoľvek škody vzniknuté na našom majetku, vykonávateľ prác neodkladne ohlási našej organizácií a vykoná
nápravu na vlastné náklady.
-Po ukončení prác uviesť terén v rámci ochranného pásma toku do pôvodného stavu.
-Na kolaudáciu stavby žiadame prizvať zástupcu Správy povodia stredného Váhu II. Piešťany.
-Upozorňujeme, že ako správca vodných tokov nezodpovedáme za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a
škody vzniknuté užívaním vodných tokov (§ 49 ods. 5 vodného zákona).
14. Rešpektovať podmienky vyjadrenia SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, č. TD/
NS/0952/2020/Ga z 18. 12. 2020:
-Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie
uvedenej stavby nie je v kolízií s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D.
-Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných
všeobecne záväzných právnych predpisov.
-Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných
bezpečnostných pásiem.
-Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred
zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Pavol Pediač, e-mail: pavol.pediac@spp-distribucia.sk) na vykonanie
kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie;
výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia
proti poškodeniu,
- 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,
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.
č.: 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet
na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške
300,-eur až 150 000,- eur, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu
všeobecného ohrozenia podľa §284 a §285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky
všeobecne prospešného zariadenia podľa §286, alebo §288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom
pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a
pod.,
- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v
bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.
15. Rešpektovať podmienky vyjadrenia Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, č.
CD90695/2020 z 02. 12. 2020:
-Projektová dokumentácia nerieši pripojenie na elektrickú energiu.
-V záujmovom území sa nachádzajú elektrické siete v majetku Západoslovenskej distribučnej, a. s.
-Vzdušné a káblové vedenia požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu vrátane ich ochranných pásiem.
-Pred začiatkom zemných prác požadujeme zemné káblové vedenia vytýčiť pracovníkom Západoslovenskej
distribučnej, a. s. Realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov vedenia
vrátane uzemňovacej sústavy.
-Každé prípadné narušenie zariadenia je potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú linku spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a. s., tel. č.: 0800 111 567.
16. Rešpektovať podmienky stanoviska Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911
01 Trenčín, č. KPUTN-2020/24202-2/101208/NIP z 11. 12. 2020:
-Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným
predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo
oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese: https://www.pamiatky.sl/sk/page/na-stiahnutie.
-Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických
nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác oznámiť 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
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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.
17. Rešpektovať záväzné stanovisko Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddelenia
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgánu OPaK, č. OU-TN-OSZP3-2020/0375573-002 z
02. 12. 2020:
-Pri realizácii stavebnej činnosti je nevyhnutná regulácia rozširovania nepôvodných druhov rastlín v súlade s § 7
zákona č. 543/2002 Z. z.
-V súvislosti s výsadbou a údržbou pozemkov dotknutých stavbou, podľa § 2 ods. 1 zákona č. 150/2019 Z. z. o
prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov je zakázané držať, pestovať, prepravovať, vymieňať a rozmnožovať invázne nepôvodné druhy rastlín.
18. Rešpektovať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie
– oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgánu OH, č. OU-TNOSZP3-2020/037300-002 z 22. 12. 2020:
-Pôvodcom odpadu, ktorý vzniká pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste
podnikania, organizačnej zložke, alebo v inom mieste pôsobenia je právnická osoba, pre ktorú sa tieto práce v
konečnom štádiu vykonávajú.
-Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 zákona
o odpadoch (zaradenie odpadu, triedenie podľa druhov, zabezpečenie spracovania odpadu v zmysle hierarchie
odpadového hospodárstva, odovzdanie odpadov len osobe oprávnenej podľa zákona, evidencia, ohlasovanie údajov
z evidencie, atď.).
-Odpady zneškodňované skládkovaním je možné uložiť len na povolených skládkach odpadov.
-Použitie stavebných odpadov a výkopovej zeminy na terénne úpravy a skladovanie výkopovej zeminy mimo
staveniska pred jej využitím je možné len na základe povolenia stavebného úradu a v súlade s platnými predpismi
v odpadovom hospodárstve (súhlas podľa zákona o odpadoch udeľuje Okresný úrad v sídle kraja).
-Ku kolaudačnému konaniu predložiť evidenciu vzniku odpadov z realizácie predmetnej stavby a doklady o ich
nakladaní v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch.
-K dokumentácii v kolaudačnom konaní je potrebné vyjadrenie štátnej správy odpadového hospodárstva podľa §99
ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.
19. Stavba bude dokončená v termíne do dvoch rokov od začatia stavebných prác.
20. Po ukončení výstavby rozšírenia verejného vodovodu, požiadať Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o
životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia o vydanie kolaudačného
rozhodnutia podľa § 26 vodného zákona.
B . Majetkové záležitosti:
Vodná stavba sa bude realizovať na pozemkoch parc. č. KN-C č. 40/33, 363 a 365 v k. ú. Újazd. Toto stavebné
povolenie neoprávňuje stavebníka k neoprávneným zásahom do práv iných osôb a preto práva z neho plynúce môže
začať vykonávať len ak nedôjde k takýmto neoprávneným zásahom.
C. Námietky účastníkov konania:
Zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli v priebehu vodoprávneho konania, ktoré bolo začaté dňa
08. 01. 2021, vznesené žiadne pripomienky proti vydaniu vodoprávneho povolenia.
D. Všeobecné ustanovenia:
Neoddeliteľnou súčasťou tohoto rozhodnutia je projektová dokumentácia z 01/2019, vypracovaná Ing. Jozefom
Vyslúžilom, autorizovaným stavebným inžinierom, číslo oprávnenia 5754*A2, overenej vo vodoprávnom konaní,
ktorej jedna sada sa overená zasiela stavebníkovi a druhá sa ponecháva na Okresnom úrade Trenčín, odbore
starostlivosti o životné prostredie – oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, pre potreby
archivovania.
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Súčasne Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie
II. p o v o ľ u j e
stavebníkovi MOKOSTAV, s. r. o., I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín, osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1
písm. d) vodného zákona - vypúšťanie vôd z povrchového odtoku, prečistených v odlučovači ropných látok, do
podzemných vôd prostredníctvom vsakovacích zariadení na pozemku parc. číslo KN-C 40/33 v k. ú. Újazd.
A. Podmienky povolenia:
1. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby nedošlo k znečisteniu ani ohrozeniu podzemných a povrchových vôd.
2. Vody z povrchového odtoku pochádzajú zo spevnených plôch v súvislosti so stavbou IBV Újazd – Pred Váhom,
Skalka nad Váhom“.
3. Prevádzkovateľ bude dodržiavať pokyny dodávateľa odlučovača ropných látok tak, aby boli dodržané limitné
hodnoty znečistenia garantované dodávateľom.
4. Miesto vypúšťania vôd z povrchového odtoku:
Vsakovacie objekty na pozemku parc. číslo KN-C 40/33 v k. ú. Újazd.
5. Množstvo vypúšťaných vôd nie je limitované.
6. Časová platnosť povolenia. Povolenie nie je časovo obmedzené, ale je viazané na existenciu stavby.
7. Ďalšie upresňujúce podmienky:
Povolenie na osobitné užívanie vôd môže orgán štátnej vodnej správy zmeniť alebo zrušiť z dôvodov uvedených
v § 24 vodného zákona.
B. Časová platnosť povolenia:
Povolenie na osobitné užívanie vôd – na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd nadobudne
účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na povoľovanú vodnú stavbu.
Doba platnosti povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku sa neurčuje.
V súlade s § 9 ods. 3 nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z. sa limitné hodnoty znečistenia neurčujú.
Odôvodnenie
Stavebník, MOKOSTAV, s. r. o., I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín podal dňa 08. 01. 2021 na Okresný úrad Trenčín,
odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia,
žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia – povolenia na uskutočnenie líniovej vodnej stavby: „IBV Újazd – Pred
Váhom, Skalka nad Váhom“, SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 04 Dažďová kanalizácia. Zároveň požiadal
o povolenie na osobitné užívanie vôd, vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd, prostredníctvom
vsakovacích zariadení.
Začatie vodoprávneho konania bolo oznámené listom, verejnou vyhláškou z 22. 02. 2021. Nakoľko to povaha veci
nevyžadovala, správny orgán upustil od ústneho pojednávania a zároveň upovedomil účastníkov konania a dotknuté
orgány, že svoje námietky môžu uplatniť v lehote osem dní od doručenia predmetného oznámenia. Nikto z účastníkov
konania a dotknutých orgánov neuplatnil v určenej lehote námietky k žiadosti o vodoprávne povolenie.
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.
Orgán štátnej vodnej správy v priebehu konania nezistil skutočnosti, ktoré by bránili povoleniu vodnej stavby. Preto
rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli
-žiadosť stavebníka doručená dňa 08.01.2021
-projektová dokumentácia z 01/2019
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-Listy vlastníctva,
-kópia katastrálnej mapy,
-Rozhodnutie o umiestnení stavby č.: OcÚ – 356/2018-003/Zm,
-záväzné stanovisko stavebného úradu v zmysle § 140b stavebného zákona č. OcÚ – 45/2021/002 z 15.02.2021
-vyjadrenie Trenčianskych vodárni a kanalizácii a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, č. ITR/3848/2019-2 z 17. 12.
2020,
-vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 3/834,
921 80 Piešťany č. CS SVP OZ PN 1910/2021/2 z 25.02.2021
-vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, č. TD/NS/0952/2020/Ga z 18. 12. 2020,
- vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, č. CD90695/2020 z 02. 12. 2020
- stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, č.
KPUTN-2020/24202-2/101208/NIP z 11. 12. 2020,
- vyjadrenie Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddelenia ochrany prírody a
vybraných zložiek životného prostredia, orgánu OH, č. OU-TN-OSZP3-2020/037300-002 z 22. 12. 2020,
-záväzné stanovisko Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddelenia ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, orgánu OPaK, č. OU-TN-OSZP3-2020/0375573-002 z 02. 12. 2020
-Záverečná správa z inžinierskogeologického prieskumu – GEOTEM, s. r. o.
Správny poplatok: V zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
sadzobníka správnych poplatkov, položka 60 písm. g), správny poplatok bol uhradený v hodnote 100,- eur.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku možné 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.
Prílohy:
Overená projektová dokumentácia pre stavebníka
Toto rozhodnutie 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 a Obce Skalka nad
Váhom po dobu 15 dní. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:................................................. Zvesené dňa:.........................................................

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

Identifikovaní účastníci konania, ktorým sa doručuje oznámenie verejnou vyhláškou:
Mokostav, s. r. o, I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín
Obec Skalka nad Váhom, 913 31 Skalka nad Váhom
Roman Švec, P. Jilemnického 23/10, 018 51 Nová Dubnica
Lívia Žovincová, SNP 9/23, 018 51 Nová Dubnica
Pavol Korienek, Slnečná 1355/43, 914 41 Nemšová
Tibor Baninec, Sadová 1409/20, 914 41 Nemšová
Erika Banincová, Sadová 1409/20, 914 41 Nemšová
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Silvia Habánková, Halalovka 2345/43, 911 08 Trenčín
Marek Hoško, Jesenského 338/6, 914 41 Nemšová
Ing. Miroslav Belianský, Kožušnícka 79/20, 911 05 Trenčín
Ing. Ľubica Belianska, Kožušnícka 79/20, 911 05 Trenčín
Ing. Vladimír Jurga, Zlatovská 2188/23, 911 05 Trenčín
Florin Leahu, Újazd 131, 913 31 Skalka nad Váhom
Mgr. Dáša Dobiášová, Újazd 131, 913 31 Skalka nad Váhom
Patrik Žilka, J. Hollého 891/2, 911 05 Trenčín
Alžbeta Kubíková, 023 32 Snežnica 277
Filimpocher Peter, K. Šmidkého 2650/14, 911 08 Trenčín
Filimpocherová, K. Šmidkého 2650/14, 911 08 Trenčín
Rastislav Florian, SNP 9/21, 018 51 Nová Dubnica
Lenka Floriánová, Újazd 13, 913 31 Skalka nad Váhom
Augustín Amrich, Trenčianska cesta 1266/70, 914 41 Nemšová
Jozef Amrich, Sadová 1451/8, 914 41 Nemšová
Irena Černičková, Na Hornom konci 685/11, 914 42 Horné Srnie
Ing. Pavol Matejka, Fučíková 982/5, 914 41 Nemšová
Jozef Matejka, Sadová 1408/23, 914 41 Nemšová
Anton Matejka, Trenčianska 1232/3, 914 41 Nemšová
Peter Hajšo, Záhradná 25/4,911 05 Trenčín
Ďalší vlastníci susedných pozemkov, prislúchajúcich k pozemku parc. č KN-C 40/33, 364 a 365, k. ú. Újazd v obci
Skalka nad Váhom
Ing. Jozef Vyslúžil, SNP 128/14, 914 51 Trenčianske Teplice - projektant
Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10126

Doručuje sa
MOKOSTAV, s.r.o., I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Obec Skalka nad Váhom, Skala 103, 913 31 Skala, Slovenská republika
Roman Švec, P.Jilemnického 23/10, 018 51 NOVÁ DUBNICA, Slovenská republika
Lívia Žovincová, Slovenského národného povst 9/23, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika
Pavol Korienek, Slnečná 1355/43, 914 41 Kľúčové, Slovenská republika
Tibor Baninec, Sadová 1409/20, 914 41 Kľúčové, Slovenská republika
Erika Banincová, Sadová 1409/20, 914 41 Kľúčové, Slovenská republika
Silvia Habánková, Halalovka 2345/43, 911 08 Trenčín, Slovenská republika
Marek Hoško, Jesenského 338/6, 914 41 Nemšová, Slovenská republika
Miroslav Belianský, Kožušnícka 79/20, 911 05 Zlatovce, Slovenská republika
Vladimír Jurga, Zlatovská 2188/23, 911 05 Trenčín, Slovenská republika
Mgr. Daša Dobiašová, Újazd 131, 913 31 Újazd, Slovenská republika
Patrik Žilka, Jána Hollého 891/2, 911 05 Zlatovce, Slovenská republika
Ing. Alžbeta Kubíková, Snežnica 277, 023 32 Snežnica, Slovenská republika
Peter Filimpocher, K. Šmidkeho 2650/14, 911 08 Trenčín, Slovenská republika
Viera Filimpocherová, K. Šmidkeho 2650/14, 911 08 Trenčín, Slovenská republika
Rastislav Florian, Slovenského národného povst 9/21, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika
Lenka Florianová, Újazd 13, 913 31 Újazd, Slovenská republika
Augustín Amrich, Trenčianská 1266/70, 914 41 Kľúčové, Slovenská republika
Jozef Amrich, Sadová 1415/8, 914 41 Kľúčové, Slovenská republika
Irena Černičková, Na Hornom konci 685/11, 914 42 Horné Srnie, Slovenská republika
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Pavol Matejka, Fučíkova 982/5, 914 41 Ľuborča, Slovenská republika
Jozef Matejka, Sadová 1408/23, 914 41 Kľúčové, Slovenská republika
Anton Matejka, Trenčianská 1232/3, 914 41 Kľúčové, Slovenská republika
Peter Hajšo, Záhradná 25/4, 911 05 Istebník, Slovenská republika
Jozef Vyslúžil, Štvrť SNP 128/14, 914 51 Trenčianske Teplice, Slovenská republika
Ing. Ľubica Belianská, Kožušnícka 79/20, 911 05 Zlatovce, Slovenská republika

Na vedomie
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 5
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany 1
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 1
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne, Kvetná 7, 911 42 Trenčín 1
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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Elektronické podpisy
Registratúrne číslo záznamu: 0024762/2021
Vec: Verejná vyhláška
Parafa

Dátum/čas

Meno

Pozícia

Org.útvar

Schválené

31.03.2021
12:15

Hurajová Jana, Ing.

vedúci

OU-TNOSZP

Číslo spisu
OU-TN-OSZP3-2021/006346

Por.č.záznamu
008

Číslo záznamu
0024762/2021

Funkcia

V zast.

Zastúpil

Áno

Prekop Daniel, Ing.

Typ záznamu
Externý odoslaný záznam

Poznámka
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