OKRESNÝ ÚRAD ILAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Ilava

OU-IL-OSZP-2021/001601-010

01. 12. 2021

Rozhodnutie
KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Výrok
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, § 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 (vodný
zákon) v platnom znení a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok)
podľa § 26 vodného zákona a § 82 ods. 1 stavebného zákona
povoľuje užívanie vodnej stavby
„Zóna HBV/IBV a IS, Hliny 1, Nová Dubnica“ „INŽINIERSKE SIETE PRE VÝSTAVBU ZÓNY HLINY 1-JUH,
NOVÁ DUBNICA, INŽINIERSKE SIETE ZÓNY HLINY I.“
OBJEKTY:
SO 202 ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO VODOVODU ZÓNY HLINY 1
SO 202.2 VODOVOD. PRÍPOJKY PRE RD 01 – 39
SO 203 ROZŠÍRENIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE ZÓNY HLINY 1
SO 203.4 PRÍPOJKY SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE PRE RD 1-39
realizovanej na pozemkoch C-KN parc. č. 402/12, 405/1, 405/4, 488/39, 488/44, 488/56, 488/55, 488/60, 488/61,
488/62, 488/63, 488/64, 488/65, 488/66, 488/67, 488/68 katastrálne územie Nová Dubnica
navrhovateľovi: KRAPS, s.r.o.
so sídlom: SNP 900/13, 019 01 Ilava
IČO: 43 862 489.
v tomto rozsahu:
Účelom stavby je rozšírenie verejného vodovodu a vybudovanie príslušných vodovodných prípojok pre zásobovanie
zóny Hliny v Novej Dubnici HBV/IBV vodou a rozšírenie verejnej kanalizácie a vybudovanie príslušných
kanalizačných prípojok pre odvedenie splaškových odpadových vôd zo zóny Hliny v Novej Dubnici.
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Stavba je podľa § 43a ods. 3 písm. g) stavebného zákona inžinierska stavba a podľa § 139 ods. 3 písm. e) stavebného
zákona líniová stavba.
SO 202 ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO VODOVODU ZÓNY HLINY 1
Rozšírenie verejného vodovodu pre novú obytnú zónu HLINY 1 - JUH v lokalite Novej Dubnice. Potrubie verejného
vodovodu je napojené na jestvujúce potrubie verejného vodovodu DN 150 v trávniku pred obchodným domom Lidl.
Vetva „1“
Verejný vodovod - vetva „1“ je napojený na potrubie jestvujúceho verejného vodovodu z rúr HDPE DN 150 (D
160) v trávniku pred obchodným domom Lidl. Od miesta napojenia je navrhovaný vodovod vedený v trávniku,
popod vjazd na parkovisko obchodného domu, v rastlom teréne, popod štátnu cestu III/061064 v rastlom teréne,
popod miestnu komunikáciu. a v navrhovanej miestnej komunikácii a ukončené bude navrhovaným podzemným
požiarnym hydrantom H6 DN 80.
V mieste križovania s vjazdom k obchodnému domu LIDL, so štátnou cestou a miestnou komunikáciou je potrubie
vodovodu vedené pretlakom DN 250. Do potrubia pretláčanej rúry DN 250 je nasunuté vodovodné potrubie pomocou
klzných objímok RACI.
V miestach vysadených odbočiek DN 150/150/150 pre napojenie vetiev „1-1“, ,,l-2“ a „2“ sú osadené vodárenské
šupátka DN 150 so zemnou súpravou pre odstavenie každej časti vodovodnej vetvy.
Podzemné požiarne hydranty 2 ks majú dimenziu DN 100. Ostatné navrhované podzemné požiarne hydranty majú
dimenziu DN 80. V najnižších miestach, sú navrhované podzemné hydranty v prevedení kalník, v najvyšších
miestach v prevedení vzdušník.
Celý navrhovaný verejný vodovod „1“ je prevedený z polyetylénových rúr HDPE PE 100/PN 10, DN 150 (D 160)
v celkovej dĺžke 434,55 m.
Vetva „1-1“
Navrhovaný verejný vodovod - vetva „1-1“ je napojený na potrubie navrhovaného verejného vodovodu - vetva „1“
z rúr HDPE DN 150 (D 160) na vysadenú odbočku DN 150. Za odbočkou je na potrubí navrhovanej vetvy osadené
šupátko DN 150 so zemnou súpravou.
Od miesta napojenia je navrhovaný verejný vodovod - vetva „1-1“ vedený v navrhovanej miestnej komunikácii a
ukončené je prepojením na navrhovanú vetvu „1-2“ verejného vodovodu. Pred odbočkou je na potrubí navrhovanej
vetvy osadené šupátko DN 150 so zemnou súpravou.
Podzemné požiarne hydranty majú dimenziu DN 80.
Celý navrhovaný verejný vodovod „1-1“ je prevedený z polyetylénových rúr HDPE PE 100/PN 10, DN 150 (D 160)
v celkovej dĺžke 227,57 m.
Vetva „1-2“
Navrhovaný verejný vodovod - vetva „1-2“ je napojený na potrubie navrhovaného verejného vodovodu - vetva „1"
z rúr HDPE DN 150 (D 160) na vysadenú odbočku DN 150. Za odbočkou je na potrubí navrhovanej vetvy osadené
šupátko DN 150 so zemnou súpravou.
Od miesta napojenia je verejný vodovod - vetva ,,1-2“ vedený kolmo cez navrhovanú miestnu komunikáciu,
navrhovaných spevnených plochách, rastlom teréne a v navrhovanej miestnej komunikácii a ukončené je
podzemným požiarnym hydrantom H4 DN 80.
Podzemný požiarny hydrant H1 má dimenziu DN 100. Ostatné navrhované podzemné požiarne hydranty majú
dimenziu DN 80. V najnižších miestach sú podzemné hydranty v prevedení kalník, v najvyšších miestach v prevedení
vzdušník.
Celý navrhovaný verejný vodovod „1-2“ je prevedený z polyetylénových rúr HDPE PE 100/PN 10, DN 150 (D 160)
v celkovej dĺžke 313,76 m.
Vetva „2“
Navrhovaný verejný vodovod - vetva „2“ je napojený na potrubie navrhovaného verejného vodovodu - vetva „1“ z
rúr HDPE DN 150 (D 160) na vysadenú odbočku DN 15.0. Za odbočkou je na potrubí navrhovanej vetvy osadené
šupátko DN 150 so zemnou súpravou. Od miesta napojenia je navrhovaný verejný vodovod - vetva „2“ vedený v
navrhovanej miestnej komunikácii a ukončené je prepojením na navrhovanú vetvu „1-2“ verejného vodovodu. Pred
odbočkou je na potrubí navrhovanej vetvy osadené šupátko DN 150 so zemnou súpravou.
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Podzemné požiarne hydranty majú dimenziu DN 80. Celý navrhovaný verejný vodovod „2“ je prevedený z
polyetylénových rúr HDPE PE 100/PN 10, DN 150 (P 160) v celkovej dĺžke 188,68 m.
Na základe požiadavky Považskej vodárenskej spoločnosti a.s. bol na jestvujúcom verejnom vodovode vedenom v
zelenom páse na ulici Sady duklianskych hrdinov vymenený redukčný ventil za väčší, zrekonštruovaná redukčná a
vodomerná zostava. Tak isto bola zrealizovaná nová armatúrová šachta a prispôsobená zrekonštruovanej zostave.
Nový redukčný ventil je nastavený na tlak 7,5 bar/5,0 bar, maximálny prietok 25 l/s.
SO 202.2 VODOVOD. PRÍPOJKY PRE RD 01 – 39
Prípojky vody pre rodinné domy sú napojené na verejný vodovod DN 150 navŕtavacím pásom VAS DN 150/25 so
šupátkom a zemnou súpravou. Prípojka vody pre polyfunkčný objekt je napojená na navrhovaný verejný vodovod
DN 150 na vysadenú odbočku DN 150/65. Za odbočkou je na potrubí prípojky vody osadené šupátko DN 65 so
zemnou súpravou.
Od navŕtavacieho pásu sú jednotlivé prípojky vody vedené kolmo na hranicu jednotlivých parciel, kde sú za hranicou
pozemku ukončené zablendovaním.
Prípojky vody sú prevedené z polyetylénových rúr HDPE PE 100/PN 10, DN 25 resp. DN 65.
39 ks prípojok D 32 – dĺžka 258,32 m
SO 203 ROZŠÍRENIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE ZÓNY HLINY 1
Zriadenie verejnej splaškovej kanalizácie pre novú obytnú zónu „HLINY 1 - JUH" v Novej Dubnici. Potrubie
verejnej kanalizácie je zaústené do potrubia jestvujúceho kanalizačného zberača verejnej kanalizácie v hornej
polovici potrubia zberača. Verejná kanalizácia bude odvádzať splaškové odpadové vody z navrhovaných rodinných
domov a polyfunkčného objektu.
Stoka „A3“ verejnej kanalizácie je zaústená do potrubia jestvujúceho kanalizačného zberača verejnej kanalizácie v
hornej polovici potrubia zberača.
Od miesta zaústenia je navrhované potrubie stoky ,,A-3“ vedené v miestnej komunikácii a v rastlom teréne a
ukončené je v navrhovanej kanalizačnej šachte S6. Do navrhovanej kanalizačnej šachty S2 je zaústené potrubie
stoky „A-2“. Do kanalizačnej šachty S4 je zaústené potrubie stoky „A-1“. Stoka „A-3“ je prevedená z PVC-U rúr
kanalizačných hrdlových hladkých SN10, DN 300 v celkovej dĺžke 115,01 m.
Stoka ,.A-2“ verejnej kanalizácie je zaústená do kanalizačnej šachty S2, zriadenej na potrubí stoky verejnej
kanalizácie „A-3“. Od miesta zaústenia je potrubie stoky „A-2“ vedené v navrhovanej miestnej komunikácii a
ukončené je v navrhovanej kanalizačnej šachte S19.
Stoka „A-2“ je prevedená z PVC-U rúr kanalizačných hrdlových hladkých SN10, DN 300 v celkovej dĺžke 215,28 m.
Stoka „A-1“ verejnej kanalizácie je zaústená do navrhovanej kanalizačnej šachty S4, zriadenej na potrubí stoky
verejnej kanalizácie „A-3“. Od miesta zaústenia je potrubie stoky „A-1“ vedené v navrhovanej miestnej komunikácii
a ukončené je v navrhovanej kanalizačnej šachte S13.
Navrhovaná stoka „A-1“ je prevedená z PVC-U rúr kanalizačných hrdlových hladkých SN10, DN 300 v celkovej
dĺžke 229,35 m.
SO 203.4 PRÍPOJKY SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE PRE RD 1-39
Nové prípojky kanalizácie od rodinných domov sú zaústené do potrubia kanalizácie cez odbočky DN 300/150.
Kanalizačné prípojky pre rodinné domy sú prevedené z rúr PVC-U SN10, DN 150, ukončené zablendovaním na
hranici pozemku.
39 ks prípojok DN 150 – dĺžka 297,40 m
Pre užívanie stavby určuje stavebný úrad tieto podmienky:
1. Vlastníkom a prevádzkovateľom vodnej stavby je spoločnosť KRAPS, s.r.o. so sídlom SNP 900/13, 019 01 Ilava
IČO 43 862 489.
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2. Vlastníkom a prevádzkovateľom vodovodných a kanalizačných prípojok (odbočenia ukončené zablendovaním)
pre 39 budúcich RD je spoločnosť KRAPS, s.r.o. so sídlom SNP 900/13, 019 01 Ilava IČO 43 862 489.
3. Vlastníkom rozšírenej časti verejného vodovodu bude na základe Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy medzi
KRAPS, s.r.o. SNP 900/13, 019 01 Ilava a Mestom Nová Dubnica zo dňa 30. 11. 2020 a v súlade s § 3 a § 5 zákona
č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o
regulácii v sieťových odvetviach Mesto Nová Dubnica, prevádzkovateľom bude Považská vodárenská spoločnosť,
a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica.
4. Vlastníkom rozšírenej časti verejnej kanalizácie bude na základe Zmluvy č. 3/2020 o odovzdaní a prevzatí
hmotného majetku medzi odovzdávajúcim KRAPS, s.r.o. SNP 900/13, 019 01 Ilava a preberajúcim Považská
vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica zo dňa 19. 11. 2020 a v súlade s § 3 a § 5 zákona
č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o
regulácii v sieťových odvetviach bude Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica,
zároveň bude aj prevádzkovateľom verejnej kanalizácie.
5. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas jej užívania,
pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby špeciálnemu stavebnému
úradu.
6. Vlastník stavby je v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného
úradu (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie) povinný udržiavať stavbu v dobrom stavebnom stave tak,
aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo
ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť, zabezpečí jej riadnu údržbu a včasné opravy
v súlade s § 86 ods. 1 stavebného zákona.
7. Stavba bude užívaná v súlade s projektovaným účelom, prípadná zmena v užívaní stavby podlieha povoleniu
stavebného úradu podľa § 85 stavebného zákona.
8. Navrhovateľ je povinný podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona v termíne do nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia odstrániť drobné nedostatky skutočného realizovania stavby:
- osadiť rebrík v redukčnej šachte vodovodu
- ochrániť hydranty osadené v rastlom teréne betónovou skružou
- vymazať špáry medzi prstencami kanalizačných šácht po odstránení PUR peny.
Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uvedenie vodnej stavby do prevádzky je súčasne kolaudačným
rozhodnutím (§ 26 ods. 4 vodného zákona).
Odôvodnenie
Navrhovateľ KRAPS, s.r.o. so sídlom SNP 900/13, 019 01 Ilava IČO 43 862 489 podal dňa podal dňa 01. 10.
2021 na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie návrh na kolaudáciu vodnej stavby „Zóna
HBV/IBV a IS, Hliny 1, Nová Dubnica“ „INŽINIERSKE SIETE PRE VÝSTAVBU ZÓNY HLINY 1-JUH,
NOVÁ DUBNICA, INŽINIERSKE SIETE ZÓNY HLINY I.“ OBJEKTY: SO 202 ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO
VODOVODU ZÓNY HLINY 1, SO 202.2 VODOVOD. PRÍPOJKY PRE RD 01 – 39, SO 203 ROZŠÍRENIE
SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE ZÓNY HLINY 1, SO 203.4 PRÍPOJKY SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE PRE
RD 1-39 realizovanej na pozemkoch C-KN parc. č. 402/12, 405/1, 405/4, 488/39, 488/44, 488/56, 488/55, 488/60,
488/61, 488/62, 488/63, 488/64, 488/65, 488/66, 488/67, 488/68 katastrálne územie Nová Dubnica.
Stavba bola povolená rozhodnutím Okresného úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie číslo spisu OUIL-OSZP-2020/001095-010 zo dňa 22. 12. 2020, právoplatné dňa 18. 03. 2021.
Dňom podania žiadosti bolo začaté kolaudačné konanie podľa § 79 stavebného zákona v súlade s § 18 správneho
poriadku, v súlade s § 73 vodného zákona v platnom znení.
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie verejnou vyhláškou číslo OU-ILOSZP-2021/001601-002 zo dňa 21. 10. 2021 oznámil začatie kolaudačného konania účastníkom konania a
dotknutým orgánom štátnej správy a súčasne nariadil k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním na deň 25. 11. 2021. Oznámenie bolo doručené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom s
tým, že môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.
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.
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Stavba „Zóna HBV/IBV a IS, Hliny 1, Nová Dubnica“ bola posúdená podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím spis. č. OU-IL-OSŽP-2019/000784-034
GRA zo dňa 06. 09. 2019, právoplatné dňa 10. 10. 2019 rozhodol, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Zároveň špeciálny stavebný úrad v súlade s § 140c ods. 2 stavebného zákona zaslal predložený návrh na
vydanie kolaudačného rozhodnutia spolu s písomným vyhodnotením spôsobu zapracovania podmienok určených v
rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní alebo v záverečnom stanovisku a geodetickým zameraním skutočného
vyhotovenia stavby, spoločne s oznámením o začatí kolaudačného konania na Okresný úrad Ilava, odbor
starostlivosti o životné prostredie, ako orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie a žiadal o vydanie
stanoviska k predmetnej stavbe podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dňa 25. 11. 2021 sa uskutočnilo vo veci ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním. O priebehu ústneho
pojednávania s miestnym zisťovaním bol spísaný dňa 25. 11 2021 protokol č. OU-IL-OSZP-2021/001601-008 podľa
ustanovení § 81a ods. 1 stavebného zákona.
Podľa § 78 ods. 1 stavebného zákona účastníkmi kolaudačného konania sú stavebník, vlastník stavby, ak nie je
stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená.
Stavba je realizovaná na pozemkoch C-KN parc. č. 402/12, 405/1, 405/4, 488/39, 488/44, 488/56, 488/55, 488/60,
488/61, 488/62, 488/63, 488/64, 488/65, 488/66, 488/67, 488/68 katastrálne územie Nová Dubnica.
Pozemky C-KN parc. č. 402/12, 405/4, 488/39, 488/44, 488/56 katastrálne územie Nová Dubnica sú podľa výpisu
z listu vlastníctva č. 1000 vo vlastníctve mesta Nová Dubnica.
Pozemok C-KN parc. č. 405/1 katastrálne územie Nová Dubnica je vo vlastníctve Trenčiansky samosprávny kraj,
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa výpisu z listu vlastníctva č. 4019.
Pozemky C-KN parc. č. 488/55, 488/60, 488/61, 488/62, 488/63, 488/64, 488/65, 488/66, 488/68 katastrálne územie
Nová Dubnica sú vo vlastníctve stavebníka, spoločnosti KRAPS, s.r.o. SNP 900/13, 019 01 Ilava podľa výpisu z
listu vlastníctva č. 3953.
Pozemok C-KN parc. č. 488/67 katastrálne územie Nová Dubnica je vo vlastníctve Roman Kalus, Kukučínova
473/27, 019 01 Ilava a Miroslava Kalusová, Kukučínova 473/27, 019 01 Ilava podľa výpisu z listu vlastníctva č. 4087
Účelom stavby je rozšírenie verejného vodovodu a vybudovanie príslušných vodovodných prípojok pre zásobovanie
zóny Hliny v Novej Dubnici HBV/IBV vodou a rozšírenie verejnej kanalizácie a vybudovanie príslušných
kanalizačných prípojok pre odvedenie splaškových odpadových vôd zo zóny Hliny v Novej Dubnici.
Stavba je podľa § 43a ods. 3 písm. g) stavebného zákona inžinierska stavba a podľa § 139 ods. 3 písm. e) stavebného
zákona líniová stavba.
Ku kolaudačnému konaniu vydal Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie záväzné stanovisko
OU-IL-OSZP-2021/001774-002 dňa 19. 11. 2021 podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Stavebník predložil orgánu štátnej vodnej správy doklady v zmysle § 17 a § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.
z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a sú potrebné pre rozhodnutie v predmetnej veci:
- oznámenie o začatí stavby a zhotoviteľa stavby zo dňa 22. 04. 2021
- písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní
alebo v záverečnom stanovisku
- ZAMERANIE SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA NOVÁ DUBNICA INŽINIERSKE SIETE ZÓNY HLINY
1 – JUH, SO 202 ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO VODOVODU, SO 202.2 VODOVODNÉ PRÍPOJKY PRE RD,
zodpovedný spracovateľ Ing. Miroslav Burzala, Ing. Vladimír Sedlák, autorizovaný geodet a kartograf, č. 614
- ZAMERANIE SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA NOVÁ DUBNICA INŽINIERSKE SIETE ZÓNY HLINY
1 – JUH, SO 203 ROZŠÍRENIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE, SO 203.4 PRÍPOJKY SPLAŠKOVEJ
KANALIZÁCIE PRE RD, zodpovedný spracovateľ Ing. Miroslav Burzala, Ing. Vladimír Sedlák, autorizovaný
geodet a kartograf, č. 614
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- Geometrický plán na priznanie vecného práva uloženie inž. siete (vodovodu) vo vyznačenom rozsahu na parc. reg.
C č. 405/1 číslo 46596399-49/2021 zo dňa 17. 08. 2021, vypracoval Ing. Norbert Molnár, autorizovaný geodet a
kartograf, č. 719, úradne overil Okresný úrad Ilava, katastrálny odbor Ing. Zuzana Trhanová dňa 23. 08. 2021, pod
číslom G1-419/2021.
- Geometrický plán na zriadenie vecného bremena na pozemkoch p. č. 488/55 a p. č. 488/60 číslo 44566727-78/2021
zo dňa 02. 11. 2021, vypracoval Ing. Slávka Burzalová, autorizovaný geodet a kartograf, č. 831, úradne overil
Okresný úrad Ilava, katastrálny odbor Ing. Zuzana Trhanová dňa 23. 11. 2021, pod číslom G1-610/2021.
- Geometrický plán na zriadenie vecného bremena na pozemkoch p. č. 488/55 a p. č. 488/60 číslo
44566727-79/2021zo dňa 02. 11. 2021, vypracoval Ing. Slávka Burzalová, autorizovaný geodet a kartograf, č.
831, úradne overil Okresný úrad Ilava, katastrálny odbor Ing. Zuzana Trhanová dňa 24. 11. 2021, pod číslom
G1-611/2021.
- protokol o skúškach č. 5783/2021, rozbor pitnej vody z verejného vodovodu, skúšobňa VETLAB spol. s r. o. J.
Hollého 149, Dolné Kočkovce, 020 01 Púchov
- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici číslo sp.
A/2021/02188-2-HŽPaZ zo dňa 25. 11. 2021
- tlaková a funkčná skúška vodovodného potrubia zo dňa 09. 06. 2021, SPARK-EX, s. r. o.
- tlaková a funkčná skúška vodovodného potrubia zo dňa 18. 06. 2021, SPARK-EX, s. r. o.
- tlaková a funkčná skúška vodovodného potrubia zo dňa 01. 06. 2021, SPARK-EX, s. r. o.
- zázanm o vykonaní kontroly zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov zo dňa 22. 11. 2021, SlovFire, s.r.o.,
Rozkvet 2007/15, 017 01 Považská Bystrica
- protokol zo skúšky tesnosti kanalizačného potrubia zo dňa 03. 08. 2021, SPARK-EX, s. r. o
- certifikáty použitých výrobkov
- stavebný denník
- protokol o odovzdaní a prevzatí stavebnej zákazky číslo S20/014-OP/001 zo dňa 30. 09. 2021, zhotoviteľ: SPARKEX, s. r. o., Kukučínova 475/4, Ilava 019 01, IČO 43919189
- vyjadrenie Okresného úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie ku kolaudácii podľa zákona o
odpadoch číslo OU-IL-OSZP-2021/001823-002 zo dňa 25. 11. 2021
- stanovisko na účely kolaudácie stavby Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne,
Jesenského 36, 911 01 Trenčín číslo ORHZ-TN1-2021/002689-002 zo dňa 24. 11. 2021.
Vodná stavba je schopná užívania pre určený účel a v súlade s vodohospodárskymi záujmami. Skutočné realizovanie
stavby a jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného
prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení.
Pri miestnej ohliadke na stavbe neboli zistené závady a nedorobky, ktoré by bránili užívaniu stavby.
Pri kolaudačnom konaní, pri miestnej ohliadke dňa 25. 11. 2021 boli zistené drobné nedostatky skutočného
realizovania stavby - neosadený rebrík v redukčnej šachte vodovodu, - neochránené hydranty osadené v rastlom
teréne betónovou skružou, - nevymazané špáry medzi prstencami kanalizačných šácht po odstránení PUR peny,
navrhovateľ je povinný odstrániť tieto nedorobky v termíne do nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia podľa
bodu 8 podmienok tohto rozhodnutia. Tieto drobné nedostatky neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a nebránia vo
svojom súhrne riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel.
Podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona v kolaudačnom rozhodnutí môže stavebný úrad určiť podmienky vyplývajúce
zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania
stavby zistených pri kolaudačnom konaní a určiť primeranú lehotu na ich odstránenie. Môže tak urobiť iba v prípade,
že ide o nedostatky, ktoré neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a nebránia vo svojom súhrne riadnemu a nerušenému
užívaniu stavby na určený účel; inak kolaudačné rozhodnutie nevydá.
V konaní neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky účastníkov konania a dotknutých orgánov proti vydaniu
kolaudačného rozhodnutia.
Na základe predložených dokladov a uskutočneného konania vyhovuje orgán štátnej vodnej správy žiadosti
navrhovateľa a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny poplatok vo výške 250,- eur bol uhradený v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov (V. časť stavebná správa, položka 62a písm. g) – Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
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na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad
100 000 eur do 500 000 eur vrátane).
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Ilava, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava.
Podľa ustanovení § 140c ods. 8 stavebného zákona proti tomuto kolaudačnému rozhodnutiu, ktorému predchádzalo
konanie podľa osobitného predpisu (zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom
konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu,
lehota na podanie odvolania podľa ustanovenia § 140c ods. 9 je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa
zverejnenia kolaudačného rozhodnutia.
Toto rozhodnutie je možné po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmať súdom.
Rozhodnutie sa doručí:
Účastníci konania:
1. KRAPS, s.r.o. SNP 900/13, 019 01 Ilava IČO 43 862 489
2. Mesto Nová Dubnica, Mestský úrad, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica
3. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
4. Roman Kalus, Kukučínova 473/27, 019 01 Ilava
5. Miroslava Kalusová, Kukučínova 473/27, 019 01 Ilava
6. Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
7. Účastníci konania z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie: Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 850
00 Bratislava – Petržalka – IČO 31 820 174
8. verejnou vyhláškou ostatným účastníkom konania
Dotknuté organizácie a orgány štátnej správy :
9. Mesto Nová Dubnica, Mestský úrad, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica
10. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 921 80
Piešťany
11. Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
12. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
13. Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
14. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
15. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
16. TERMONOVA, a.s., SNP 98, 018 51 Nová Dubnica
17. TEKOS Nová Dubnica s.r.o., Topoľová 781/5, 018 51 Nová Dubnica
18. O2 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava
19. UPC Broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
20. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
21. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
22. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
23. Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
24. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
25. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 49 Trenčín
26. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, Okresný dopravný inšpektorát, Kvetná 7, 911 00 Trenčín
27. HYDROMELIORÁCIE, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211, IČO 35 860 839
28. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO 00003328
29. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
30. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov 1130/50, 017
50 Považská Bystrica
31. Inšpektorát práce, Hodžova 36, 911 01 Trenčín
32. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie – EIA
33. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana prírody a krajiny
34. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie – odpadové hospodárstvo
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Prizvaní :
34. Ing. Juraj Knapp, Braneckého 8, 911 01 Trenčín, (projektant)
35. SPARK-EX, s. r. o., Kukučínova 475/4, Ilava 019 01, IČO 43919189 (zhotoviteľ)
Po nadobudnutí právoplatnosti:
36. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Legionárska 5, 012 05 Žilina
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Nová
Dubnica a Okresného úradu Ilava a jeho internetovej stránke. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesené dňa: .......................................................... Zvesené dňa: ..............................................................
Vyvesené na internete dňa: ........................................ Zvesené na internete dňa: .......................................
Pečiatka a podpis:
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie žiada mesto Nová Dubnica o vyvesenie verejnej
vyhlášky na úradnej tabuli mesta Nová Dubnica a na jeho internetovej stránke a po 15 dňoch, po jej zvesení o vrátenie
verejnej vyhlášky s vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky.
Ing. Vít Ondráš
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10174

Doručuje sa
KRAPS, s. r. o., SNP 900/13, 019 01 Ilava, Slovenská republika
Mesto Nová Dubnica (OVM), Trenčianska 45, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Roman Kalus, Kukučínova 473/27, 019 01 Ilava, Slovenská republika
Miroslava Kalusová, Kukučínova 473, 019 01 Ilava, Slovenská republika
Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika
Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava, Slovenská republika

Na vedomie
Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany 1
Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
TERMONOVA, a.s., SNP 98/788, 018 51 Nová Dubnica
TEKOS Nová Dubnica, s.r.o., Topoľová 781/5, 018 51 Nová Dubnica
O2 Slovakia, s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5
UPC BROADBAND SLOVAKIA , s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava-Petržalka
Energotel,a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2
OTNS, a. s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava-Nové Mesto
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1
Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, PLO, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 1
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, HaZZ , Jesenského 36, 911 01 Trenčín 1
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Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, OCDaPK, Hviezdoslavova 3, 911 01
Trenčín 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne, ODI, Kvetná 7, 911 42 Trenčín 1
Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava-Podunajské Biskupice
Slovenská správa ciest Bratislava, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 29
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 5
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov 1130, 017 01
Považská Bystrica 1
Inšpektorát práce, Hodžova 36, 911 01 Trenčín 1
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, EIA, Mierové námestie 81, 019 01 Ilava
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, OPaK, Mierové námestie 81, 019 01 Ilava
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, OH, Mierové námestie 81, 019 01 Ilava
Juraj Knapp, Pod Brezinou 2244/33, 911 01 Trenčín 1
SPARK-EX, s. r. o., Kukučínova 475/4, 019 01 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
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