OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

KÓPIA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Trenčín

OU-TN-OSZP3-2021/012600-005

30. 04. 2021

Rozhodnutie
Verejná vyhláška
Popis konania / Účastníci konania
Povolenie na uskutočnenie líniovej vodnej stavby a povolenie na osobitné užívanie vôd: „IBV Újazd“, SO 03
Rozšírenie verejného vodovodu , SO 04 Splašková kanalizácia a čerpacia stanica odpadových vôd, SO 05 Dažďová
kanalizácia, vsakovacie objekty.
Stavebník: GL Tech, s. r. o., Újazd 88, 913 31 Skalka nad Váhom, IČO: 46126368
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: GL Tech, s. r. o., Újazd 88, 913 31 Skalka nad Váhom, IČO: 46126368
I. p o v o l e n i e na uskutočnenie líniovej vodnej stavby:
„IBV Újazd“, SO 03 Rozšírenie verejného vodovodu , SO 04 Splašková kanalizácia a čerpacia stanica odpadových
vôd, SO 05 Dažďová kanalizácia, vsakovacie objekty,
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. 656, 657, 658/2, 658/3, 659, 660, 661, 662/1, 662/2,
k. ú. Újazd v obci Skalka nad Váhom.
Účelom vodnej stavby 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
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odpadových vôd, s celkovou dĺžkou uličných stôk 615 m, čerpacou stanicou odpadových vôd a vybudovanie
dažďovej kanalizácie so vsakovacími objektmi v celkovej dĺžke 353 m, pre uvedenú výstavbu rodinných domov.
Rozsah povoľovanej vodnej stavby:
SO 03 Rozšírenie verejného vodovodu
–vodovodné potrubie HDPE DN 100, vetva B2.2, v dĺžke 460,5 m
-vodovodné potrubie HDPE DN 100, vetva B2.2.1, v dĺžke 36,5 m
-vodovodné potrubie HDPE DN 100, vetva B2.2.2, v dĺžke 38 m
-vodovodné potrubie HDPE DN 100, vetva B2.2.3, v dĺžke 57 m
-traťové uzávery DN 80 - 10 ks
-požiarne hydranty podzemné DN 80 - 4 ks
Navrhované rozšírenie vodovodu sa skladá zo 4 vetiev – rozvádzacích radov, celkovej dĺžky 592 m. Jedna vetva sa
na jednom mieste napojí na existujúci vodovod – vetva B2.2. Tá sa v rámci riešenej IBV zokruhuje. Na ňu budú
napojené 3 krátke vetvy – B2.2.1, B2.2.2 a B2.2.3. Tieto vetvy budú krátke, slepé a umožnia napojenie plánovaných
rodinných domov z rozvodného radu pred ich pozemkom. Napojenie bude na existujúce rozvodné potrubie LT DN
80.
SO 04 Splašková kanalizácia a čerpacia stanica odpadových vôd
-kanalizačná stoka (S-hlavná) DN/ID 300 mm, v dĺžke 210 m
-kanalizačná stoka S.1 DN/ID 250 mm, v dĺžke 143 m
-kanalizačná stoka S.2 DN/ID 250 mm, v dĺžke 187 m
-kanalizačná stoka S.2.a DN/ID 250 mm, v dĺžke 38 m
-kanalizačná stoka S.2.b DN/ID 250 mm, v dĺžke 37 m
-výtlačné potrubie HDPE DN/OD PE 100, dĺžky 2 m
-čerpacia stanica odpadových vôd, čerpadlá – 2 ks
-armatúrna šachta
V území bude delená gravitačná kanalizácia. Splašková kanalizácia okrem plánovaných rodinných domov v IBV
rieši aj odkanalizovanie zvyšnej časti miestnej časti Újazd. Navrhovaná hlavná stoka, ústiaca do čerpacej stanice,
bude ukončená priebežnou šachtou na hranici IBV. Do tohto bodu sa napojí plánovaná obecná kanalizácia DN
300. Odkanalizovanie bude do mestskej ČOV Nemšová. V mieste napojenia čerpacej stanice bude osadená nová
armatúrna šachta. V nej budú uzávery a spätné klapky. Stoky budú trasované v plochách budúcich komunikácií.
Čerpacia stanica bude umiestnená v prefabrikovanej nádrži DN/ID 1400 mm.
SO 05 Dažďová kanalizácia, vsakovacie objekty
-kanalizačné rúry - stoka D1, DN/ID 250 mm, v dĺžke 74 m
-kanalizačné rúry - stoka D1, DN/ID 200 mm, v dĺžke 21 m
-kanalizačné rúry - stoka D2a, DN/ID 200 mm, v dĺžke 141 m
-kanalizačné rúry - stoka D2b, DN/ID 250 mm, v dĺžke 117 m
-vstupné šachty – 11 ks
-uličné vpusty – 16 ks
-vsakovacie objekty a filtračné šachty s kalovým prehĺbením - 2 ks
V území bude delená gravitačná dažďová kanalizácia. Stavebný objekt rieši odvádzanie zrážkových vôd z
povrchového odtoku z navrhovaných komunikácií a chodníkov. Celková dĺžka navrhovaných stôk je 353 m. Pred
vsakovacími objektami budú na kanalizácii osadené filtračné šachty s kalovým prehĺbením. Do vsaku č. 1 bude
zaústená stoka DN/ID 250mm. Vsakovací objekt sa bude skladať zo 120 ks vsakovacích polypropylénových blokov
DRENBLOKOV (1 blok má rozmery 600x600x600 mm). Do vsaku č. 2 budú zaústené stoky DN/ID 250mm a 200
mm. Vsakovací objekt sa bude skladať zo 189 ks vsakovacích polypropylénových blokov DRENBLOKOV.
A. Záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby:
1. Stavebníkom vodnej stavby je GL Tech, s. r. o., Újazd 88, 913 31 Skalka nad Váhom, IČO: 46126368.
2. Vodná stavba sa bude realizovať dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom konaní.
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3. Povolenie sa vzťahuje na realizáciu vodnej stavby podľa projektovej dokumentácie z 10/2020, vypracovanej
Ing. Petrom Salaiom, ul. Nad brehmi 3104/19, 026 01 Dolný Kubín, autorizovaným stavebným inžinierom, číslo
oprávnenia 4670*SP*I2, 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.
12. Rešpektovať nasledovné podmienky vyjadrenia Trenčianskych vodárni a kanalizácii a.s., Kožušnícka 4, 911 05
Trenčín, č. 84/2021-2 z 11. 01. 2021:
-Na základe prehodnotenia dimenzie navrhovaného vodovodného potrubia žiadame realizovať rozšírenie verejného
vodovodu z prevádzkového a výhľadového hľadiska z materiálu HDPE DN 100.
-Trasu vodovodných vetiev žiadame zabezpečiť v celej jej dĺžke vyhľadávacím vodičom s vyvedením do poklopov
hydrantov, resp. uzáverov.
-V rámci realizácie predĺženia verejného vodovodu žiadame zabezpečiť označenie polohy armatúr na verejnom
vodovode orientačnými tabuľkami v zmysle s STN 75 5025.
-Prerušenie v dodávke vody, ktoré vyplynú z realizácie navrhovaného vodovodu, žiadame v časovom predstihu
konzultovať s pracovníkmi našej TVK a. s.
-Armatúry žiadame podoprieť primeranými betónovými blokmi.
-Na vodovodnom potrubí žiadame dodržať minimálne krytie 1,5 m.
-Počas výstavby žiadame, aby trasa inž. sietí v správe našej spoločnosti zostala trvale prístupná.
-Upozorňujeme Vás, že množstvo vody potrebné na likvidáciu požiaru v predmetnej lokalite budeme garantovať len
do kapacity navrhovaného verejného vodovodu v predmetnej lokalite.
-Akékoľvek zásahy do vodovodných potrubí v správe našej spoločnosti t.j. prepojenie navrhovaného vodovodného
potrubia DN100 pre lokalitu IBV UJAZD na vodovodné potrubie OC DN 80 musia vykonať iba pracovníci našej
spoločnosti na základe objednávky. Pre navrhovanú stavbu verejného vodovodu bude určený technický dozor - p.
Repa (kontakt: repa@tvkas.sk, tel.: 0903 403 627). Technický dozor musí odsúhlasiť obsypy potrubia a zúčastniť
sa tlakových skúšok. V opačnom prípade nevydáme súhlas ku kolaudácii stavby. Obsypy vodovodného potrubia
žiadame realizovať z piesku do 30 cm nad potrubie.
Ďalej uvádzame všeobecné požiadavky 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 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.
-Akékoľvek zmeny technického riešenia počas realizácie sietí je nutné konzultovať s pracovníkmi TVK, a. s., a
dokumentovať v Stavebnom denníku stavby.
-V prípade, že ku dňu kolaudácie nebude realizovaný povrch komunikácie, požadujeme obetónovať navrhnuté
armatúry a žiadame zabezpečiť ich ochranu betónovými prstencami.
-Počas výstavby žiadame prizývať pracovníkov našej spoločnosti k funkčným skúškam. Pokiaľ záznam o vykonaní
skúšky nebude potvrdený pracovníkmi TVK, a. s., naša spoločnosť nevydá súhlas ku kolaudácii stavby a nevstúpi
do jednania s vlastníkom o prevzatí vybudovaných vodných stavieb do prevádzky.
-V predmetnej lokalite sa nachádzajú inž. siete v našej správe – verejný vodovod OC DN 80. Tieto žiadame
vopred vytýčiť na základe objednávky pracovníkmi našej spoločnosti (p. Repa, 0903403627) a následne plne
rešpektovať v zmysle STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a zákona č. 442/2002 Z.z.
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o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19, ods. 2 a 5. Podľa citovaného zákona je ochranné pásmo
vodovodného potrubia do DN 500 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia a kanalizačného
potrubia. Zemné práce v ochrannom pásme vodovodného a kanalizačného potrubia požadujeme vykonávať výhradne
ručne bez použitia strojných mechanizmov. V tomto pásme je okrem iného zakázané vykonávať zemné práce,
stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup
k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.
-Ku kolaudácii 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.
-Predloženú PD si ponechávame pre vlastnú potrebu.
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, všeobecne platné právne predpisy, normy a investor vodnej stavby 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.
-Do usporiadania prevádzkových vzťahov s vlastníkom sietí TVK a. s., nepripojí prípojku na verejné siete, neosadí
meradlo a neuzavrie zmluvu o dodávke vody s jednotlivými vlastníkmi pozemkov.
-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.
13. Rešpektovať podmienky vyjadrenia Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára – Váh, s. r. o., Janka Palu 2/3,
914 41 Nemšová č, 17/2021 z 28. 01. 2021:
-Všetky časti splaškovej kanalizácie požadujeme zrealizovať s dimenziou min. DN 300 mm.
-Materiálové prevedenie splaškovej kanalizácie požadujeme z PVC korugovaných rúr DN 300 mm.
-Technické riešenie spôsobu ovládania a riadenia navrhovanej čerpacej stanice, požadujeme v štádiu ďalšieho stupňa
projekčnej prípravy konzultovať s našou organizáciou, tak aby sa táto dala napojiť na existujúci riadiaci systém
našej organizácie.
14. 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 2988/2021/2 z 01.04.2021:
Z pohľadu správcu ohradzovaného vodohospodársky významného vodného toku Váh a jeho
bezmenného prítoku (BP Váhu, potok Újazd, č. hydrolog. poradia 4-21-08, identifikátor č. 2431, v správcovstve pod
č. 136) a správcu pozemkov v k. ú. Újazd, nachádzajúcich sa v dotyku s výstavbou, k predloženým projektovým
dokumentáciám SO 03, SO 04, SO 05) uvádzame nasledovné:
-V súlade s STN 75 2102 požadujeme pri realizačných prácach dodržať ochranné pásmo hrádze (jedná sa o PSOH
Váhu) v šírke 10 m od vzdušnej päty hrádze a pri drobnom toku (p. Újazd) v šírke min. 4 m od brehovej čiary
obojstranne.
-K návrhu odvádzania dažďových vôd z obslužných komunikácií a chodníkov, do vsakovacích objektov nemáme
výhrady.
-Odvedenie dažďových vôd zo striech a spevnených plôch jednotlivých stavebných pozemkov pre RD, si bude riešiť
budúci majiteľ RD v rámci svojho pozemku.
-Stavebný ako aj iný materiál neukladať na pobrežných pozemkoch.
-O zahájení ako aj ukončení prác v dotyku s nami spravovaným majetkom informovať nášho úsekového technika
(Ing. Maslová, 0903 721 443) a jeho pokyny rešpektovať.
-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 hrádze a vodného 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).
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15. Rešpektovať podmienky vyjadrenia SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, č. TD/
NS/0445/2020/Ga z 11. 06. 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 pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného
konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D,
-Požadujeme, aby stavebník: rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných
a/alebo bezpečnostných pásiem; pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými
zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01; zabezpečil
vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským
zariadeniam; zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní
navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami; zabezpečil vypracovanie detailných výkresov
všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou. K technickému riešeniu
navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.
16. Rešpektovať podmienky stanoviska Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911
01 Trenčín, č. KPUTN-2020/9434-2/101208/NIP z 06. 05. 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
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 podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 26, č. 6612010894
z 24. 04. 2020:
-Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
-Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať
ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
-Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného
polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému
polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa nasledujúceho bodu 3.
- (3) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú
žiadosť je kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma
týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom,
a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti
povereného správou sieti :
František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289
-V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť,
ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa
zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
-Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č.
351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
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-Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa
stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej
rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadame dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK a situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.
18. Rešpektovať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie
– oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgánu OH, č. OU-TNOSZP3-2020/017105-002 z 12. 05. 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).
-Nebezpečné odpady zhromažďovať oddelene podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s
nimi v súlade s platnými predpismi v odpadovom hospodárstve.
-Za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo
demolácii komunikácií je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na uvedené práce. Zodpovedná
osoba je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii
alebo údržbe komunikácii.
-Ku kolaudačnému konaniu predložiť evidenciu vzniku odpadov z realizácie predmetnej stavby a doklady o ich
zhodnotení alebo zneškodnení 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 par. KN-C č. 656, 657, 658/2, 658/3, 659, 660, 661, 662/1, 662/2,
k. ú. Újazd v obci Skalka nad Váhom. 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
24. 02. 2021, vznesené žiadne pripomienky proti vydaniu vodoprávneho povolenia.
D. Všeobecné ustanovenia:
Neoddeliteľnou súčasťou tohoto rozhodnutia je projektová dokumentácia z 10/2020, vypracovaná Ing. Petrom
Salaiom, ul. Nad brehmi 3104/19, 026 01 Dolný Kubín, autorizovaným stavebným inžinierom, číslo oprávnenia
4670*SP*I2, 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.

Číslo spisu
OU-TN-OSZP3-2021/012600

Por.č.záznamu
005

Číslo záznamu
0033262/2021

Typ záznamu
Externý odoslaný záznam

6/9

Forma originálu
hodnoverná elektronická

KÓPIA
Súčasne Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie
II. p o v o ľ u j e
stavebníkovi GL Tech, s. r. o., Újazd 88, 913 31 Skalka nad Váhom, IČO: 46126368, osobitné užívanie vôd podľa §
21 ods. 1 písm. d) vodného zákona - vypúšťanie vôd z povrchového odtoku, do podzemných vôd prostredníctvom
vsakovacích zariadení na pozemkoch par. KN-C č. 656, 657, 658/2, 658/3, 659, 660, 661, 662/1, 662/2, k. ú. Újazd
v obci Skalka nad Váhom.
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“ na 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.
3. Miesto vypúšťania vôd z povrchového odtoku:
Vsakovacie objekty na pozemkoch par. KN-C č. 656, 657, 658/2, 658/3, 659, 660, 661, 662/1, 662/2, k. ú. Újazd
v obci Skalka nad Váhom.
4. Množstvo vypúšťaných vôd nie je limitované.
5. Časová platnosť povolenia. Povolenie nie je časovo obmedzené, ale je viazané na existenciu stavby.
6. 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, GL Tech, s. r. o., Újazd 88, 913 31 Skalka nad Váhom, IČO: 46126368 podal dňa 24. 02. 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“, SO 03 Rozšírenie verejného vodovodu , SO 04 Splašková kanalizácia a čerpacia stanica odpadových vôd,
SO 05 Dažďová kanalizácia, vsakovacie objekty. 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 25. 03. 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 24.02.2021
-projektová dokumentácia z 10/2020
-Listy vlastníctva,
-kópia katastrálnej mapy,
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-rozhodnutie o umiestnení stavby č.: OcÚ – 181/2020-004/Frš,
-záväzné stanovisko stavebného úradu v zmysle § 140b stavebného zákona č. OcÚ – 125/2021/002 z 23.04.2021
-vyjadrenie Trenčianskych vodárni a kanalizácii a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, č. 84/2021-2 z 11. 01. 2021,
-vyjadrenie Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára – Váh, s. r. o., Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová č, 17/2021
z 28. 01. 2021,
-vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 3/834,
921 80 Piešťany č. CS SVP OZ PN 2988/2021/2 z 01.04.2021,
-vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, č. TD/NS/0445/2020/Ga z 11. 06. 2020,
- vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, č. CD9297/2020 z 09.03.2020,
- stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, č.
KPUTN-2020/9434-2/101208/NIP z 06. 05. 2020,
-vyjadrenie Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 26, č. 6612010894 z 24. 04. 2020,
- vyjadrenie Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddelenia ochrany prírody a
vybraných zložiek životného prostredia, orgánu OH, č. OU-TN-OSZP3-2020/017105-002 z 12. 05. 2020,
-Záverečná správa – geotechnický posudok základovej pôdy IBV ÚJAZD.
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 200,- 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:
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
Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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IČO: 00151866 Sufix: 10126

Doručuje sa
GL Tech s. r. o., Újazd 91, 913 31 Újazd, Slovenská republika
Martin Gostík, Újazd 88, 913 31 Újazd, Slovenská republika
Obec Skalka nad Váhom, Skala 103, 913 31 Skala, Slovenská republika

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
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín 1
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 5
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne, Kvetná 7, 911 42 Trenčín 1
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Elektronické podpisy
Registratúrne číslo záznamu: 0033262/2021

Vec: Povolenie na uskutočnenie líniovej vodnej stavby a povolenie na osobitné užívanie vôd: „IBV Újazd“, SO 03 Rozšírenie
verejného vodovodu , SO 04 Splašková kanalizácia a čerpacia stanica odpadových vôd, SO 05 Dažďová kanalizácia,
vsakovacie...
Parafa
Dátum/čas Meno
Pozícia
Org.útvar Funkcia
V zast. Zastúpil
Poznámka
Schválené

30.04.2021
14:06

Hurajová Jana, Ing.
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