OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

KÓPIA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Trenčín

OU-TN-OSZP3-2021/029859-004

12. 11. 2021

Rozhodnutie
Verejná vyhláška
Popis konania / Účastníci konania
„Predajňa potravín COOP Jednota PJ 502 Trenčianske Jastrabie – SO 203 - Dažďová kanalizácia – vsak“.
Stavebník: COOP Jednota, s. d., A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza
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: COOP Jednota, s. d., A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza, IČO: 00 169 005
I. povolenie na uskutočnenie vodnej stavby:
podľa § 26 vodného zákona, v súlade s ustanoveniami § 66 stavebného zákona.
stavebný objekt: SO 203 - Dažďová kanalizácia – vsak
stavby: „Predajňa potravín COOP Jednota PJ 502 Trenčianske Jastrabie“
na pozemkoch: parc. KN-C č. 352, 353
v katastrálnom území: Trenčianske Jastrabie
miesto: obec Trenčianske Jastrabie
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Rozsah povoľovanej vodnej stavby:
SO 203 - Dažďová kanalizácia – vsak
-kanalizačné rúry – zberač „A“ PP DN200 v dĺžke 44,70 m (odvedenie vôd z parkoviska a manipulačnej plochy)
-kanalizačné rúry – zberač „B“ PP DN150 s dĺžkou 9,8 m (odvedenie vôd zo strechy objektu predajne).
-vsakovacie zariadenie RAUSIKKO - VS1
-odlučovač ropných látok ORL1 LO Alfa 10-ss (Q=10l/s)
Dažďové vody zo striech, spevnených plôch a parkoviska COOP Jednota budú odvedené do vsakovacieho zariadenia
VS1. Dažďové vody z parkoviska budú pred zaústením do vsakovacieho zariadenia prečistené v odlučovači ropných
látok.
A. Záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby:
1. Stavebníkom vodnej stavby je COOP Jednota, s. d., A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza, IČO: 00 169 005
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 05/2021, vypracovanej
Ing. Štefanom Baginom, autorizovaným stavebným inžinierom, číslo oprávnenia 0239*Z*A2, NEO Domus, s. r. o.,
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, 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. Rešpektovať nasledovné podmienky vyjadrenia Trenčianskych vodárni a kanalizácii a.s., Kožušnícka 4, 911 05
Trenčín, č. VTIR-2021/2053-2 z 31.08.2021:
-Správnosť spôsobu križovania navrhovaných prípojok ostatných inžinierskych sietí s inž. sieťami v správe našej
spoločnosti žiadame písomne odsúhlasiť pracovníkmi našej spoločnosti ešte pred ich zasypaním.
-V predmetnej lokalite sa nachádzajú inž. siete v správe našej spoločnosti. Pred zahájením zemných prác požadujeme
zabezpečiť vytýčenie verejného vodovodu a kanalizácie priamo v teréne, ktoré vykonajú pracovníci našej spoločnosti
na základe objednávky predloženej v časovom predstihu na TVK, a. s., (p. Repa, kontakt: repa@tvkas.sk, tel.:
0903403627). Zemné práce v ochrannom pásme vodovodného potrubia požadujeme vykonávať výhradne ručne bez
použitia strojných mechanizmov. Žiadame dodržať minimálne vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 Priestorová
úprava vedení technického vybavenia a zákone č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
§ 19, ods. 2. Podľa citovaného zákona je ochranné pásmo vodovodného a kanalizačného potrubia do DN 500 1,5
m a od DN 500 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia. 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.
-Akúkoľvek zmenu technického riešenia opísaného v predloženej PD žiadme odsúhlasiť s pracovníkmi našej
spoločnosti.
12. Rešpektovať vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I.
Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany, Správa povodia hornej Nitry, č. CS SVP OZ PN 8229/21/2 z 15.10.2021:
Stavba je umiestnená 20 m od drobného vodného toku Jastrabský potok (číslo toku v správcovstve 135, číslo
hydrologického poradia 4-21-11-1132, parc. KN-C č. 90/13, k. ú. Trenčianske Jastrabie, vodné plochy, so založeným
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LV na vlastníka Lesy SR, š. p. Ochranné pásmo predmetného toku je v zmysle STN 75 2102 stanovené vo
vzdialenosti 4,0 m od brehových čiar.
-Nakoľko stavba nie je v priamom dotyku s majetkom v správe našej organizácie SVP, š. p. OZ Piešťany, Správa
povodia hornej Nitry Topoľčany dáva súhlasné stanovisko k stavbe pre účely vydania stavebného povolenia bez
pripomienok.
13. Rešpektovať podmienky vyjadrenia SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, č. TD/
PS/0562/2021/Ga z 10.09.2021:
-Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle § 79
a § 80 Zákona o energetike.
-Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými
plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle
STN 73 6005 a STN 73 3050.
-Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný zabezpečiť
prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení.
-Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať
SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na
webovom sídle SPP-D www.spp-distribúcia.sk (časť E-služby).
-V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky
distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m bezplatne.
-Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009
Z. z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov – súvisiacich technických noriem a
Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, STN EN
12327, TPP 702 01, TPP 702 02.
-Stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D
k Žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti číslo 8014980721.
-Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu
nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu až po predchádzajúcom
vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou
opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bez výkopové technológie.
14. Rešpektovať podmienky stanoviska Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911
01 Trenčín, č. KPUTN-2020/24757-2/103815/NIP z 18.12. 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
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.
15. Rešpektovať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 26, č. 6612128701
z 24.09.2021:
-Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
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-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 zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť
priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
-Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu
o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je
možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
-Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných
dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zaradení.
-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 povinností podľa § 68 zákona č.
351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
-V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové
vyjadrenie.
-Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území
sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne
káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov
týchto zariadení.
-Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak
Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia.
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
-Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj
Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
-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.
-Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú
komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú
prípojku.
-Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje
žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
16. Rešpektovať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie
– oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgánu OH, č. OU-TNOSZP3-2021/023930-002 z 27.07.2021:
-Investor stavby, je povinný zabezpečiť, aby dodávateľ stavebných prác dodržiaval ustanovenia § 14 zákona o
odpadoch ako držiteľ odpadov, najmä zabezpečiť podmienky na ich dôsledné triedenie podľa druhov, vykonávanie
ich evidencie od ich vzniku a ich následné zhodnotenie, alebo zneškodnenie len na povolených zariadeniach v zmysle
zákona o odpadoch.
-Zabezpečiť zhromažďovanie a skladovanie vytriedených odpadov podľa druhov na vyčlenených plochách a
vhodných nádobách, kontajneroch a zabezpečiť ich pred zhodnotením, odcudzením, alebo iným nežiaducim
účinkom do doby ich odovzdania oprávneným organizáciám.
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-Osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie (držiteľ odpadov) podľa § 77 ods. 4 zákona o odpadoch je povinná
pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácie stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z
demolácii materiálovo zhodnotiť.
-Zabezpečiť zneškodňovanie nebezpečných odpadov prednostne pred ostatnými odpadmi podľa § 25 ods. 6 zákona
o odpadoch.
-Odpad – výkopová zemina je potrebné odovzdať len osobe, ktorá na to má povolenie podľa § 97 ods. 1, písm. d)
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
-Priebežne odvážať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa v okolí stavby nevytváralo žiadne
zhromažďovanie odpadov na voľných plochách.
-Zneškodniť odpady skládkovaním, ak ich zhodnotenie nie je ďalej možné, alebo účelné, len na skládkach odpadov,
ktorých prevádzkovanie je povolené v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch.
-Investor stavby ako pôvodca odpadov je povinný po realizácii stavby podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod č. 5 zákona o
odpadoch požiadať o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu OÚ Trenčín, OSŽP. Ku kolaudačnému konaniu predložiť
prehľad jednotlivých druhov odpadov v tonách a preukázať využitie, alebo zneškodnenie jednotlivých druhov
odpadov v súlade s ustanovením zákona o odpadoch. (Vážne lístky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie, alebo
využitie odpadov od oprávnených organizácií).
17. Rešpektovať podmienky vyjadrenia Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, č.
2044036-00050-ZV-304 z 20.08.2021:
-Je nutné dodržiavať ochranné pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike
č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce
súvisiace so zemnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinne vykonávať
poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo sa zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách
bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
-Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou
opatrnosťou.
-V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov,
stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, prostredníctvom vyplnenej objednávky, ktorú
odošle elektronicky na odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu: Západoslovenská distribučná, a. s., P. O. BOX
292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného cenníka služieb distribúcie elektriny
Západoslovenská distribučná, a. s.)
18. Rešpektovať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie
– oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgánu OPaK, č. OU-TNOSZP3-2020/037006-002 z 15.12.2020:
-V prípade výrubu drevín postupovať v súlade s ustanovením §47 zákona č. 543/2002 Z. z., vyhlášky č. 24/2003 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon 543/2002 Z. z. V zastavanom území obce je príslušná na vydanie súhlasu na výrub obec.
-Pri realizácii stavebnej činnosti je nevyhnutná regulácia rozširovania nepôvodných druhov rastlín v súlade s § 7
zákona č. 543/2002 Z. z. a odstraňovanie inváznych druhov rastlín v súlade so zákonom 150/2019 Z. z. o prevencii
a manažmente introdukcie a šírenia inváznych druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19. Vyjadrenie Správy ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín č. SC/2021/1521-2 z 02.08.2021,
-Zriadením vjazdu, spevnenej plochy a chodníka nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov cesty III/1860
a odvádzaniu povrchovej vody na vozovku.
-Pri vykonávaní prác je úsek cesty potrebné vyznačiť prenosným dopravným značením v zmysle určenia Okresného
úradu, odboru CD a PK v Trenčíne.
-Počas prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na ceste.
20. Rešpektovať stanovisko Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, ODI, Kvetná 7, 911 42 Trenčín,
č. ORPZ-TN-ODI-207-001/2021-ING z 02.08.2021:
-Dôsledne riešiť odvodnenie komunikácie v napojení na cestu III/1860.
21. Stavba bude dokončená v termíne do dvoch rokov od začatia stavebných prác.
22. 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.
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B . Majetkové záležitosti:
Vodná stavba sa bude realizovať na pozemkoch parc. KN-C č. 352, 353, k. ú. Trenčianske Jastrabie. 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
04.10.2021, vznesené žiadne pripomienky proti vydaniu vodoprávneho povolenia.
D. Všeobecné ustanovenia:
Neoddeliteľnou súčasťou tohoto rozhodnutia je projektová dokumentácia z 05/2021, vypracovaná Ing. Štefanom
Baginom, autorizovaným stavebným inžinierom, číslo oprávnenia 0239*Z*A2, NEO Domus, s. r. o., Jilemnického
2, 911 01 Trenčín, 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.
Súčasne Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie
II. p o v o ľ u j e
stavebníkovi COOP Jednota, s. d., A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza, osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm.
d) vodného zákona - vypúšťanie vôd z povrchového odtoku, do podzemných vôd prostredníctvom vsakovacieho
zariadenia na pozemkoch na parc. KN-C č. 352, 353, k. ú. Trenčianske Jastrabie.
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 „Predajňa potravín COOP
Jednota PJ 502 Trenčianske Jastrabie – SO 203 - Dažďová kanalizácia – vsak“, na parc. KN-C č. 352, 353, k. ú.
Trenčianske Jastrabie.
3. Miesto vypúšťania vôd z povrchového odtoku:
Vsakovacie zariadenie RAUSIKKO VS1, na pozemkoch parc. KN-C č. 352, 353, k. ú. Trenčianske Jastrabie.
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.
Povolenie nie je časovo obmedzené, ale je viazané na existenciu stavby.
V súlade s § 9 ods. 3 nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z. sa limitné hodnoty znečistenia neurčujú.
Odôvodnenie
Stavebník, COOP Jednota, s. d., A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza, podal dňa 04.10. 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 vodnej stavby: „Predajňa potravín COOP
Jednota PJ 502 Trenčianske Jastrabie – SO 203 - Dažďová kanalizácia – vsak“. Zároveň požiadal o povolenie na
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osobitné užívanie vôd, vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd, prostredníctvom vsakovacieho
zariadenia.
Začatie vodoprávneho konania bolo oznámené listom, verejnou vyhláškou z 14.10.2021.
Vzhľadom k tomu, že žiadosť poskytovala dostatočný prehľad pre posúdenie danej veci, správny orgán upustil
od nariadenia miestneho zisťovania a ústneho pojednávania vo veci. 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 04.10.2021
-projektová dokumentácia z 05/2021
-Listy vlastníctva,
-kópia katastrálnej mapy,
-rozhodnutie o umiestnení stavby č.: SÚ 156/2021-003 MT z 19.05.2021
-záväzné stanovisko stavebného úradu v zmysle § 140b stavebného zákona č. TJ 435/2021/-002 MT z 05.08.2021
-vyjadrenie Trenčianskych vodárni a kanalizácii a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, č. VTIR-2021/2053-2 z
31.08.2021
-vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 3/834,
921 80 Piešťany, Správa povodia hornej Nitry, č. CS SVP OZ PN 8229/21/2 z 15.10.2021
-vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, č. TD/PS/0562/2021/Ga z 10.09.2021
-stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, č.
KPUTN-2020/24757-2/103815/NIP z 18.12. 2020
- vyjadrenia Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 26, č. 6612128701 z 24.09.2021
-stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, č. ORHZ-TN1-562-001/2021 z
22.07.2021,
-vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, č. 2044036-00050-ZV-304 z
20.08.2021,
- vyjadrenie Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddelenia ochrany prírody a
vybraných zložiek životného prostredia, orgánu OH, č. OU-TN-OSZP3-2021/023930-002 z 27.07.2021,
- vyjadrenie Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddelenia ochrany prírody a
vybraných zložiek životného prostredia, orgánu OPaK, č. OU-TN-OSZP3-2020/037006-002 z 15.12.2020,
- stanovisko Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, ODI, Kvetná 7, 911 42 Trenčín, č. ORPZ-TNODI-207-001/2021-ING z 02.08.2021.
-Inžinierskogeologická a hydrogeologická správa, zhotoviteľ AGEO spol s. r. o.
-Hydrogeologický posudok, riešiteľ RNDr. Ján Antal
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.

Číslo spisu
OU-TN-OSZP3-2021/029859

Por.č.záznamu
004

Číslo záznamu
0092781/2021

Typ záznamu
Externý odoslaný záznam

7/9

Forma originálu
hodnoverná elektronická

KÓPIA
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 Trenčianske
Jastrabie 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:
COOP Jednota, s. d., A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza
Obec Trenčianske Jastrabie, 913 22 Trenčianske Jastrabie č. 102
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Ing. Vladimír Žák, ul. Gorazdova 1317/13, Bánovce nad Bebravou
Danka Žáková, 913 21 Mníchova Lehota č. 458
Pavol Urbanovský, 913 22 Trenčianske Jastrabie č. 239
Blažena Urbanovský, 913 22 Trenčianske Jastrabie č. 239
Ing. Hedviga Stanová, Hrabovka č. 119, 913 32 Dolná Súča
Neo Domus, s.r.o., Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
Ďalší vlastníci susedných pozemkov, prislúchajúcich k pozemku parc. č KN-C 352, 353, k. ú. Trenčianske Jastrabie
Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10126

Doručuje sa
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, A.Hlinku I. 437 , 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Obec Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Jastrabie 102, 913 22 Trenčianske Jastrabie, Slovenská republika
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Ing. Vladimír Žák, Ozorovská hlavná 805/5, 957 01 Dolné Ozorovce, Slovenská republika
Ing. Danka Žáková, Žilinská 6/642, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Pavol Urbanovský, Trenčianske Jastrabie 239, 913 22 Trenčianske Jastrabie, Slovenská republika
Blažena Urbanovská, Trenčianske Jastrabie 239, 913 22 Trenčianske Jastrabie, Slovenská republika
Ing. Hedviga Stanová, Hrabovka 119, 913 32 Hrabovka, Slovenská republika
Neo Domus, s.r.o., Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

Na vedomie
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany 1
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 5
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Trenčín 1
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
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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
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 5
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne, Kvetná 7, 911 42 Trenčín 1
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
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Elektronické podpisy
Registratúrne číslo záznamu: 0092781/2021
Vec: Verejná vyhláška
Parafa

Dátum/čas
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Pozícia

Org.útvar

Schválené

12.11.2021
13:50

Hurajová Jana, Ing.

vedúci
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