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Vec
VEREJNÁVYHLÁŠKA
Oznámenie o začatí kolaudačného konania spojeného s konaním o zmene stavby a nariadení ústneho pojednávania
s miestnym zisťovaním
- návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre vodnú stavbu
- žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
Navrhovateľ Obec Bohunice so sídlom Obecný úrad, Bohunice 103, 018 52 Pruské, IČO 36 115 622 podal dňa 21.
01. 2022 na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
pre vodnú stavbu
„IBV CHMELINEC“
stavebný objekt „ROZŠÍRENIE OBECNÉHO VODOVODU“
realizovanej na pozemkoch KN-C parc. č. 260/45, 308/10, 309/4, 308/15 katastrálne územie Bohunice.
Zároveň navrhovateľ požiadal o zmenu stavby pred dokončením pre stavebný objekt „ROZŠÍRENIE OBECNÉHO
VODOVODU“, nakoľko pri výstavbe vodovodného potrubia došlo k zmene miesta napojenia na existujúci vodovod
na pozemku KN-C parc. č. 260/45 katastrálne územie Bohunice a k zmene trasy vetvy „B“, ktorá prechádza
pozemkom 308/15 katastrálne územie Bohunice.
Dňom podania žiadosti bolo začaté kolaudačné konanie podľa § 79 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade
s § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších právnych predpisov, v súlade
s § 73 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a stavebné konanie o zmene stavby podľa
§ 60 a § 68 stavebného zákona v súlade s § 18 správneho poriadku, v súlade s § 73 vodného zákona.
Podľa § 81 ods. 4 stavebného zákona sa s kolaudačným konaním môže spojiť konanie o zmene stavby (§ 68), pokiaľ
sa skutočné realizovanie podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.
Doručenie verejnou vyhláškou Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonáva z dôvodu, že
sa jedná o líniovú stavbu podľa § 139 ods. 3 písm. e) stavebného zákona.
Stavba bola povolená rozhodnutím Okresného úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie číslo OU-ILOSZP-2021/000221-014 zo dňa 10.06. 2021, právoplatnosť nadobudlo dňa 13. 07. 2021.
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Účelom stavby je rozšírenie verejného vodovodu pre pripojenie novovybudovaných rodinných domov navrhovanej
IBV CHMELINEC na obecnú vodovodnú sieť.
Stavba je podľa § 43a ods. 3 písm. g) stavebného zákona inžinierska stavba a podľa § 139 ods. 3 písm. e) stavebného
zákona líniová stavba.
Doručenie verejnou vyhláškou Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonáva z dôvodu, že
sa jedná o líniovú stavbu podľa § 139 ods. 3 písm. e) stavebného zákona.
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej
správy podľa ustanovení § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 vodného zákona v platnom znení
a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 73 vodného
zákona a § 80 stavebného zákona v súlade s § 18 ods. 3 správneho poriadku začatie kolaudačného konania a podľa
§ 68 stavebného zákona v súlade s § 81 ods. 4 stavebného zákona, v súlade s § 18 ods. 3 správneho poriadku a §
73 vodného zákona konanie o zmene stavby účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a súčasne
nariaďuje k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
13. 04.2022 (streda) o 10:00 h
so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade v Bohuniciach, Bohunice 103, 018 52 Pruské, IČO 36 115 622.
Na ústnom pojednávaní navrhovateľ predloží doklady v súlade s § 17 a § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a preukáže splnenie podmienok daných v uvedenom
stavebnom povolení.
Súčasne týmto oznámením Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 33 ods. 2
správneho poriadku v znení neskorších právnych predpisov vyzýva účastníkov konania, aby sa najneskôr na ústnom
pojednávaní oboznámili s podkladmi rozhodnutia, vyjadrili k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia,
prípadne navrhli jeho doplnenie.
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu do termínu ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním nahliadnuť
do podkladov rozhodnutia na Okresnom úrade Ilava, odbore starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie
81/18, 019 01 Ilava (klientske centrum prízemie č. d. 9) a pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním,
svoje námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.
Správny orgán na pripomienky a námietky, ktoré nebudú oznámené najneskôr na ústnom pojednávaní, neprihliadne.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca splnomocnenie na zastupovanie.
Oznámenie sa doručí:
Účastníci konania:
1. Obec Bohunice, Obecný úrad Bohunice, Bohunice 103, 018 52 Bohunice
2. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
3. Jana Kučová, Sedmerovec 27, 018 54 Sedmerovec
4. verejnou vyhláškou ostatným účastníkom konania
Dotknuté organizácie a orgány štátnej správy
5. Obec Pruské, Obecný úrad Pruské, Pruské 1, 018 52 Pruské
6. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 921 80
Piešťany
7. Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
8. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
9. Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
10. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
11. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
13. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 49 Trenčín
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14. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, Okresný dopravný inšpektorát, Kvetná 7, 911 00 Trenčín
15. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
16. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
17. Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 49 Trenčín
18. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie – odpadové hospodárstvo
19. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana prírody a krajiny
20. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov 1130/50, P.O.
Box 154, 017 50 Považská Bystrica, IČO 00 610 941
21. Inšpektorát práce, Hodžova 36, 911 01 Trenčín
Prizvaní
22. Ing. Bibiána Igondová, Šafárikova 6/27, 911 08 Trenčín (projektant)
23. BALA-THERM, s.r.o., Dolná Súča 357, 913 32 Dolná Súča, IČO 52 266 508 (zhotoviteľ)
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Bohunice
a Okresného úradu Ilava a jeho internetovej stránke. Posledný deň vyvesenia vyhlášky sa považuje za deň doručenia.
Vyvesené dňa:....................................................Zvesené dňa:....................................................

Pečiatka, podpis.................................................Pečiatka, podpis................................................
Vyvesené na internete dňa:......................................
Zvesené na internete dňa:........................................
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie žiada obec Bohunice o vyvesenie verejnej vyhlášky
po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Bohunice a na jeho internetovej stránke a po jej zvesení o vrátenie verejnej
vyhlášky s vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky na Okresný úrad Ilava, Mierové námestie
81/18, 019 01 Ilava.

Na vedomie
Obec Pruské (OVM), Pod kostolom 1, 018 52 Pruské
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany 1
Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica 1
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
SPP - Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Trenčín 1
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, HaZZ, Jesenského 36, 911 01 Trenčín 1
Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne, Okresný dopravný inšpektorát, Kvetná 7, 911 42 Trenčín 1
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 5
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1
Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín 1
Okresný úrad Ilava, OSŽP - odpadové hospodárstvo, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
Okresný úrad Ilava, OSŽP - ochrana prírody a krajiny, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica, Slovenských partizánov 50/1130, 017 01 Považská
Bystrica 1
Inšpektorát práce, Hodžova 36, 911 01 Trenčín 1
Ing. Bibiána Igondová - VODING PROJEKTOVÝ ATELIÉR, Šafárikova 6, 911 08 Trenčín 8
BALA-THERM, s. r. o., Dolná Súča 357, 913 32 Dolná Súča

Ing. Vít Ondráš
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-IL-OSZP-2022/000590-002
Obec Bohunice, okres Ilava, Bohunice 103, 018 52 Bohunice
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto
Jana Kučová, Sedmerovec 27, Ilava
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Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.
Údaje elektronického úradného dokumentu
Názov:

Identifikátor:

[VEREJNÁVYHLÁŠKA, Oznámenie o začatí kolaudačného konania
spojeného s konaním o zmene stavby a nariadení ústneho pojednávania s
miestnym zisťovaním , - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre
vodnú stavbu, - žiadosť o zmenu stavby pred dokončením, ]
OU-IL-OSZP-2022/000590-0002830/2022

Autorizácia elektronického úradného dokumentu
Dokument autorizoval:
Oprávnenie:
Zastupovaná osoba:
Spôsob autorizácie:

Vit Ondras
1109 Veduci odboru okresneho uradu
Okresny urad Ilava
Kvalifikovaný mandátny certifikát

Dátum a čas autorizácie:
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:

15.03.2022 09:37:40
15.03.2022 09:37:51

Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-IL-OSZP-2022/000590-0002830/2022
Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii
Doložku vyhotovil:
Funkcia alebo pracovné
zaradenie:
Označenie orgánu:
Dátum vytvorenia doložky:
Podpis a pečiatka:

Ing. Mária Horečná
hlavný radca
Okresný úrad Ilava
IČO: 00151866
15.03.2022

Identifikátor elektronického formulára: 50349287.Dolozka_o_autorizacii.sk, Jazyk: SK, Verzia: 1.2

