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V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

ROZHODNUTIE 
 

 
 

 
 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej 

správy podľa ustanovení § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti 

o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a ako špeciálny stavebný úrad 

v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní žiadosti stavebníka, ktorým je Mesto 

Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO 00 311 812 a podľa výsledkov vodoprávneho 

konania v súlade so zákonom číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov 
 

z a s t a v u j e     k o n a n i e: 
 

podľa § 60 ods. 2 písm. f) stavebného zákona, vo veci povolenia líniovej vodnej stavby 

„Rekonštrukcia vodného zdroja HVL2 Nemšová“, ktorá pozostáva zo stavebných objektov: 
 

SO 100  Vodný zdroj a čerpacia stanica 

SO 101  Prepoj vodovodu P1 

SO 102  Prepoj vodovodu P2 – regulačná šachta 

SO 103  Rekonštrukcia privádzača DN 300 z VDJ Nemšová 

SO 600 Vodný zdroj a čerpacia stanica 
 

pre stavebníka, ktorým je Mesto Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová z dôvodu, že stavebník 

zrealizoval časť stavebných prác pred vydaním stavebného povolenia.   
 

 

O d ô v o d n e n i e  
 

       Stavebník, Mesto Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, požiadal dňa 21. 08. 2018 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie povolenia na vodnú 

stavbu „Rekonštrukcia vodného zdroja HVL2 Nemšová“, v rozsahu SO 100 Vodný zdroj 

a čerpacia stanica SO 101  Prepoj vodovodu P1, SO 102  Prepoj vodovodu P2 – regulačná 

šachta, SO 103  Rekonštrukcia privádzača DN 300 z VDJ Nemšová, SO 600 Vodný zdroj 

a čerpacia stanica a o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd, 

ktoré so stavebným povolením rekonštrukcie vodného zdroja priamo súvisí. Stavba bola 

navrhnutá na pozemkoch parcelách KN C č.  1898/19, 1898/20, 1898/123, 1898/262, 1898/17, 

1898/160, 2514/21, 1818/1, 4712, 4706, 4707,  4297, 4364/1, 4369, 4370, 4371, 4372, 4373, 

4322, 4323, 4342, 4343, 4341, 4340, 4338, 4337, 4336, 4350, 4576, 4569, 4570, 4571, 4572, 

4573, 4437, 4435, 4708, 1894/1, 1894/16 v k. ú. Nemšová. 

 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 
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Žiadosť predložená stavebníkom nebola kompletná a neposkytovala dostatočné podklady 

pre vydanie povolenia, správny orgán prerušil konanie vo veci povolenia vodnej stavby 

a osobitného užívania vôd a vyzval stavebníka na doplnenie podania v lehote 1 rok odo dňa 

doručenia rozhodnutia o prerušení konania. V rozhodnutí správny orgán zároveň poučil 

stavebníka, že ak v stanovenej lehote svoje podanie nedoplní, bude vodoprávne konanie 

zastavené  

       Stavebník doplnil podanie a dňa 06. 05. 2019 správny orgán oznámil začatie konania vo veci 

povolenia vodnej stavby a povolenia na osobitné užívanie vôd účastníkom konania a dotknutým 

orgánom. Z dôvodu povoľovania líniovej vodnej stavby a veľkého počtu účastníkov konania, 

oznámil správny orgán začatie konania verejnou vyhláškou. Zároveň na deň 10. 06. 2019 na 

prejednanie preloženej žiadosti nariadil ústne pojednávanie.  

        Dňa 28. 05. 2019 bolo správnemu orgánu doručené oznámenie so žiadosťou o sprístupnenie 

informácie, že stavba, ktorá je predmetom oznámenia o začatí konania vo veci povolenia líniovej 

stavby „Rekonštrukcia vodného zdroja HVL2 Nemšová“ bola zrealizovaná už v roku 2018, 

prílohou oznámenia bola zmluva o dielo. 

Na ústnom pojednávaní dňa 10. 06. 2019 k uvedenej situácii splnomocnený zástupca stavebníka 

uviedol nasledovné: „Uvedená situácia nás mrzí, v čase podania žiadosti nebola stavba 

realizovaná. Proces povoľovania je zdĺhavý a podklady k vydaniu povolenia bolo časovo 

náročné získať. Viď priebeh povoľovacieho procesu.“ 

       Na základe uvedených skutočností špeciálny stavebný úrad zastavuje  konanie vo veci 

povolenia vodnej stavby „Rekonštrukcia vodného zdroja HVL2 Nemšová“, pozostávajúcej zo 

stavebných objektov SO 100 Vodný zdroj a čerpacia stanica, SO 101 Prepoj vodovodu P1, SO 

102 Prepoj vodovodu P2-regulačná šachta, SO 103 Rekonštrukcia privádzača DN 300 z VDJ 

Nemšová a SO 600 Vodný zdroja a čerpacia stanica, z dôvodu realizácie stavebných prác pred 

vydaním stavebného povolenia.   
 

 

P o u č e n i e 
 

       Proti rozhodnutiu o zastavení stavebného konania sa v zmysle § 30 odsek 2 správneho 

poriadku nemožno odvolať. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.  

 

 
 
 

 

 

 

 Ing. Jana Hurajová 

 vedúca odboru 

 
Toto rozhodnutie sa účastníkom konania oznamuje podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou 

vyhláškou a musí byť vyvesené na úradnej tabuli Okresného úradu Trenčín, webovom sídle 

Okresného úradu Trenčín a Obce Nemšová po dobu 15 dní. Posledný deň vyvesenia je dňom 

doručenia.  

 

Vyvesené dňa:.......................................                        Zvesené dňa:................................................ 

 

Pečiatka, podpis:                                                            Pečiatka, podpis: 
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Rozhodnutie sa doručí:     
 

Účastníci konania: 

1. Mesto Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová 

2. Vlastníci pozemkov č. 1898/19, 1898/20, 1898/123, 1898/262, 1898/17, 1898/160, 2514/21, 

1818/1, 4712, 4706, 4707,  4297, 4364/1, 4369, 4370, 4371, 4372, 4373, 4322, 4323, 4342, 

4343, 4341, 4340, 4338, 4337, 4336, 4350, 4576, 4569, 4570, 4571, 4572, 4573, 4437, 

4435, 4708, 1894/1, 1894/16 v k. ú. Nemšová a vlastníci susedných pozemkov – verejnou 

vyhláškou 

3. TEVYS AQUA, s. r. o., Ing. Štefan Bagín, Jilemnického 17,911 01 Trenčín 
 

Dotknuté orgány: 

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 

5. Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s. r. o., J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová 

6. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 

7. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 

Piešťany 

8. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčín, Jesenského 36, 911 01 Trenčín 

9. Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

10. Slovenský plynárenský priemysel distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

11. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

12. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

13. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie - OH 

 


