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Váš list číslo/zo dňa

Vec
Bytové domy za Liptovskou- Zberač A2-2, A2-3 - oznámenie o začatí kolaudačného konania
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 19.02.2021 na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre vodnú stavbu "Bytové
domy 1-9, Za Liptovskou: SO 06 Dažďová kanalizácia - Zberač A2-2, Zberač A2-3", ktorá je zrealizovaná na
pozemkoch parc. č. KN-C 2342/7, 2342/56, 2342/5, 2354/152, 2342/260, 2342/31, 3395/41 v k. ú. Trenčín. Stavbu
tvoria jednotlivé vetvy zberačov DN200 v dĺžke 18,5 m s odlučovačmi ropných látok. Zberače sú zaústené do
hlavného zberača A2, ktorý bol daný do užívania rozhodnutím zo dňa 15.10.2019. Dňom podania návrhu bolo v
zmysle § 79 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov začaté kolaudačné 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 doplnení niektorých zákonov, 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 v platnom znení (vodný zákon) 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 návrhu stavebníka
oznamuje
v zmysle § 80 ods. 1 stavebného zákona všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie
kolaudačného konania pre stavbu " Bytové domy 1-9, Za Liptovskou: SO 06 Dažďová kanalizácia - Zberač
A2-2, Zberač A2-3". Stavba bola povolená rozhodnutím Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné
prostredie č. OU-TN-OSZP3-2018/024629-009 TNI dňa 03.10.2018.
V súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
sa uskutoční ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním dňa
24.03.2021 (streda) o 9,00 h.
so stretnutím na mieste stavby.
Predmetom ústneho pojednávania bude v súlade s ustanoveniami § 81 stavebného zákona najmä preskúmať, či sa
stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej orgánom štátnej vodnej správy vo vodoprávnom konaní a či sa
dodržali podmienky určené v povolení na zriadenie vodnej stavby. Ďalej bude preskúmané či skutočné realizovanie
stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať záujmy spoločnosti, predovšetkým z hľadiska ochrany života a
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zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení. O priebehu ústneho pojednávania
bude spísaný záznam. Námietky a stanoviská k predmetu konania možno uplatniť písomne najneskôr na ústnom
pojednávaní, inak na ne podľa § 80 ods. 2 stavebného zákona nebude prihliadnuté.
Orgán štátnej vodnej správy vyzýva stavebníka, aby na pojednávanie zabezpečil najmä:
podmienky na prehliadnutie stavby
overenú stavebnú dokumentáciu
protokol o predpísaných skúškach
certifikáty preukázania zhody použitých stavebných výrobkov
prípadné drobné odchýlky od projektovej dokumentácie vyznačené v stavebnej dokumentácii

Na vedomie
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Štefan Bagin, Pod Brezinou 2279/58, 911 01 Trenčín 1

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