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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 

 

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 spoločnosť 

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Kožušnícka 4, Trenčín a podľa výsledkov vodo-

právneho konania v súlade s ustanoveniami § 66 stavebného zákona a zák. č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

p o v o ľ u j e 

podľa § 26 vodného zákona uskutočniť vodnú stavbu „Rozšírenie verejného vodovodu DN100- 

Trenčianske Mitice“ na pozemkoch parc. č. KN-C  4198, 4212, 4211, 1435/3, 1438/1, 4130, 

3520 v k. ú. Trenčianske Mitice  v tomto rozsahu:  

SO 01 Rozšírenie verejného vodovodu DN100 

Vetva D-3 - potrubie HDPE D110x6,3 v dĺžke 155 m pripojené na existujúcu vetvu D-3 cez 

elektrospojku. Vetva bude ukončená podzemným hydrantom.  Na vetvu budú pripojené vetvy D-

3-1 a D-3-2. 

Vetva D-3-1 – potrubie HDPE D110x6,3 v dĺžke 168 m pripojené na vetvu D-3 a ukončené pod-

zemným hydrantom. 

Vetva D-3-2 – potrubie HDPE D110x6,3 v dĺžke 159 m pripojené na vetvu D-3 a ukončené pod-

zemným hydrantom 

Vetva D-4 - potrubie HDPE D110x6,3 v dĺžke 346 m pripojené na vetvu D v existujúcej armatú-

rovej šachte. Vetva bude ukončená podzemným hydrantom.  Na posilnenie tlaku v hornej časti 

vetvy bude osadená automatická tlaková stanica. 

Potrubie jednotlivých vetiev bude uložené v pieskovom lôžku s obsypom a bude opatrené vy-

hľadávacím vodičom. Súčasťou rozšírenia verejného vodovodu sú aj pripojenia vodovodných 

prípojok jednotlivých nehnuteľností v počte 139 kusov.  

Stavebný objekt  je verejným vodovodom v obci Trenčianske Mitice. 

 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 
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SO 02 Automatická tlaková stanica 

Prízemná budova s pôdorysným rozmerom 5,20 x 4,80 m, vymurovaná z tvárnic Ytong, spája-

ných tenkovrstvovou maltou, založená na základových pásoch. Strop bude zhotovený 

z prefabrikovaných nosníkov so zálievkou betónu. V budove budú umiestnené dve automatické 

tlakové stanice Grundfos s príslušnými armatúrami a ovládaním s prenosom údajov na dispečing 

prevádzkovateľa verejného vodovodu. Do budovy bude privedená elektrická prípojka  káblom 

CYKY-J/4x16 z existujúceho podperného bodu 83/3 vzdušnej sekundárnej siete.   

Stavebný objekt  je verejným vodovodom v obci Trenčianske Mitice. 

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky a povinnosti: 

A/ V š e o b e c n é   u s t a n o v e n i a: 

1. Stavebníkom bude spoločnosť  Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Trenčín, IČO 

36302724. 

2. Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ určený verejným obstarávaním. Stavebník oznámi 

zhotoviteľa na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní od 

ukončenia verejného obstarávania. 

3. Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od jej začatia. 

4. Nerozdielnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia stavby, ktorú vypraco-

val Ing. Ján Fiam, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 3072*A2. Jedna sada 

overenej projektovej dokumentácie sa vracia stavebníkovi, druhá sa ukladá do vodohospo-

dárskej evidencie. 

5. Pri výstavbe musia byť dodržané všetky zákonné ustanovenia, príslušné technické normy, 

predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a je nutné dbať na ochranu    

a zdravie osôb na stavenisku. 

6. Orgán štátnej vodnej správy môže zmeniť alebo zrušiť podmienky rozhodnutia v novom ko-

naní, ak je to v záujme ochrany vôd v zmysle § 73 ods. 12  vodného zákona. 

 

B/  P l a t n o s ť   p o v o l e n i a:   

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nado-

budnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia nebude stavba začatá.  

C/ P o v i n n o s t i    s t a v e b n í k a: 

1. Oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začiatok a ukončenie stavebných prác. 

2. Dodržať nariadenie vlády o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko. 

3. Stavba bude uskutočňovaná podľa dokumentácie overenej orgánom štátnej vodnej správy. 

Prerokovať s orgánom štátnej vodnej správy zmeny, ktoré by sa v priebehu stavby ukázali 

ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkoprávne vzťahy vodop-

rávne prerokovanej projektovej dokumentácie. 

4. Pred začatím stavby zabezpečiť v súlade s § 75 stavebného zákona vytýčenie stavby osobou 

oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. 

5. Výstavbou  a prevádzkovaním stavby nesmie byť ohrozená kvalita podzemných a povrcho-

vých vôd v zmysle vodného zákona. 

6. Stavebník uhradí škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke vodnej stavby v zmysle ustano-

vení Občianskeho resp. Obchodného zákonníka. 

7. Stavebník je povinný dbať, aby pri výstavbe neunikli do vôd nebezpečné látky a neohrozili 

ich akosť a zdravotnú nezávadnosť. 
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8. Pri realizácii stavby rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení. V ich ochrannom 

pásme (1,5 m na každú stranu s možnou odchýlkou ± 30 cm) treba uplatniť ručný výkop. 

Pred realizáciou zabezpečiť ich vytýčenie a počas realizácie stavby rešpektovať ich ochranné 

pásmo.    

9. Preukázateľne oboznámiť zamestnancov vykonávajúcich výkopové práce s vytýčenou 

a vyznačenou polohou podzemných vedení a zariadení. 

10. Každé kríženie a súbeh s inými inžinierskymi sieťami odsúhlasiť pred zásypom so správcom 

podzemných vedení. Pred zásypom podzemných vedení zhutniť zeminu pod vedením, za-

bezpečiť obnovu krytia a označenia (zákrytové dosky, fólie, markery).   

11. Akékoľvek poškodenie podzemných inžinierskych sietí nahlásiť správcovi sietí. 

12. Všetky odkryté podzemné vedenia riadne zabezpečiť proti poškodeniu. 

13. Nad podzemnými inžinierskymi sieťami nezriaďovať skládky materiálu a stavebné dvory. 

14. Pri výkopových prácach nenarušiť stabilitu podperných bodov vzdušných el. sietí 

a celistvosť uzemňovacích sústav. Kraj výkopu bude min. 1 m od vonkajšieho obvodu pod-

perného bodu  a výkop nebude hlbší ako 2,5 m. Ak bude výkop na hranici 1 m od podper-

ného bodu, bude sa pri výkope realizovať paženie výkopu. Pri zasypávaní výkopu v okolí 

podperného bodu bude zemina priebežne a riadne zhutňovaná. 

15. Rešpektovať všetky energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle zákona č. 

251/2012 Z. z. 

16. Začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení oznámiť zástupcovi prevádzkova-

teľa SPP Distribúcia (SPP-D) najneskôr 7 dní pred zahájením stavebných prác. 

17. Počas stavebných prác zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení. Stavebník je po-

vinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti 

v ochrannom pásme plynárenských zariadení. 

18. Zemné práce realizované v blízkosti  plynovodov a prípojok realizovať ručne, NTL, STL min 

1,5 m, VTL min. 4 m na každú stranu od plynovodov a prípojok, aby nedošlo k poškodeniu 

plynárenských zariadení. 

19. Pri obnažení, krížení, pred obsypom a zásypom trasy, kde sa nachádzajú plynovodné zariade-

nia žiadame prizvať pracovníka SPP-D ku kontrole prác pred zakrytím, či nedošlo 

k poškodeniu plynových sietí. Kontroly budú zaznamenané do stavebného denníka. 

20. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia 

s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D. 

21. Nerealizovať nad trasou plynovodu také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie 

krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu všetky zariadenia a poklopy plyná-

renských zariadení osadiť do novej úrovne terénu. 

22. V prípade poškodenia izolácie alebo poruchy na zariadeniach v správe SPP-D, ktoré vznikli 

z titulu vykonávaných prác, kontaktovať pracovníkov SPP-D. 

23. Dodržať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných 

právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zaria-

dení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, 

STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, STN EN 12327, TPP 70201, TPP 70202, TPP 70210, 

TPP 70103, STN EN 12186. 

24. Rešpektovať a zohľadniť  existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo 

bezpečnostných pásiem. 

25. Dodržať pri súbehu a križovaní s plynárenskými zariadeniami minimálne odstupové vzdiale-

nosti v zmysle STN 736005, TPP90601. 
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26. Začatie prác oznámiť 3 dni vopred správcovi komunikácie a po ukončení prác komunikácie 

zápisnične odovzdať. 

27. Pred začatím stavebných prác spracovať projekt organizácie dopravy počas prác (PD prenos-

ného značenia...) 

28. Pred samotnou realizáciou prác v telese komunikácie  požiadať príslušný cestný správny or-

gán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty, uzávierku cestnej komunikácie a určenie 

prenosného dopravného značenia, ktoré bude vopred odsúhlasené ORPZ SR – ODI Trenčín. 

29. Stavebný a výkopový materiál nebude vytvárať prekážku cestnej premávky v prejazdnom 

profile komunikácie. 

30. V prípade znečistenia komunikácií zabezpečiť ich čistenie náležite poučenou osobou 

s označením osoby vykonávajúcej práce na ceste. Zabezpečiť, aby v dôsledku stavebných 

prác nedošlo k zaneseniu uličných vpustí na komunikácii.  

31. Premávka na cestných komunikáciách nesmie byť v dôsledku realizácie stavby obmedzovaná 

nad rámec schváleného, určeného a realizovaného dopravného značenia. 

32. Realizáciou predmetnej stavby nesmie byť porušené odvodnenie cestnej komunikácie 

III/1862. 

33. Začiatok a ukončenie stavebných prác nahlásiť na Správu ciest TSK. 

34. Po ukončení prác je stavebník povinný časť telesa cestnej komunikácie priľahlého k stavbe 

preukázateľným spôsobom odovzdať správcovi komunikácie – Správa ciest TSK. Stavebník 

zabezpečí vyhotovenie geometrického plánu pre návrh na vymedzenie vzájomných práv a 

povinností medzi stavebníkom a TSK, na základe skutočného realizovania stavby.  

35. Povrchovú úpravu komunikácií realizovať v zmysle požiadaviek jednotlivých správcov 

komunikácií.   

36. V zmysle Elektrizačného zákona  č. 251/2012 Z. z. rešpektovať existujúce podzemné vedenia 

v majetku Západoslovenskej distribučnej, a.s. Pri stavebných prácach nenarušiť stabilitu 

existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacích sústav VN a NN vzdušného vede-

nia pri výkopových prácach. 

37. Pri použití stavebných mechanizmov musí byť zaručené, aby sa žiadna časť stavebného 

mechanizmu nepriblížila k vodičom 1 kV vzdušného vedenia na vzdialenosť menej ako 0,5 

m, k vodičom 22 kV vzdušného vedenia menej ako 1 m, inak hrozí zásah elektrickým prú-

dom. O uvedenej skutočnosti musí dodávateľ stavby preukázateľne poučiť svojich pracovní-

kov.                 

38. Odkryté zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., budú opätovne uložené 

a zakryté spôsobom daným v príslušných normách STN pre kladenie silnoprúdových elek-

trických vedení (lôžko, výstražná fólia, atď.)  

39. Prepojenie nového vodovodného potrubia DN 100   na jestvujúce vodovodné potrubie musia 

vykonať iba pracovníci spoločnosti TVK, a.s., Trenčín. Pre navrhovanú stavbu verejného vo-

dovodu bude určený technický dozor, ktorý musí odsúhlasiť obsypy potrubia                 

a zúčastniť sa tlakových skúšok.  

40. V prípade, že ku dňu kolaudácie nebude realizovaný povrch komunikácie, obetónovať navrh-

nuté armatúry a  zabezpečiť ich ochranu betónovými prstencami. 

41. Oboznámiť zhotoviteľa stavby ako držiteľa odpadov s povinnosťou dodržiavať ustanovenia 

zákona o odpadoch. Držiteľ odpadov je povinný zabezpečiť ich dôsledné triedenie podľa 

druhov, viesť evidenciu od ich vzniku až po zhodnotenie alebo zneškodnenie. 

42. Priebežne odvážať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa v okolí stavby 

nevytváralo žiadne zhromažďovanie odpadov na voľných plochách.  
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43. Odpad – výkopovú zeminu je potrebné odovzdať len osobe, ktorá má na to povolenie podľa 

§ 97 ods. 1, písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a prevádzkuje miesto na to určené 

v zmysle ustanovení stavebného zákona. Priebežne nahlasovať Okresnému úradu Trenčín, 

odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správe odpadového hospodárstva, na aké 

miesto a v akom množstve je nevyužitý prebytok výkopovej zeminy zo stavby odvážaný.  

44. Požiadať po realizácii stavby podľa § 99 ods. 1, písm. b), bod 5  zákona o odpadoch 

o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu orgán štátnej správy odpadového hospodárstva 

a predložiť prehľad jednotlivých druhov odpadov a množstvo v tonách, ktoré reálne vznikli 

pri realizácii stavby a porovnať s druhmi a množstvom odpadov uvedených v projektovej 

dokumentácii a predložiť ku každému druhu odpadu doklad ako boli využité alebo zneškod-

nené.  

45. Rešpektovať záverečné odporúčania pre výstavbu v zmysle bodu 5.2.odborného 

hydrogeologického posudku, vypracovaného RNDr. Juraj Minárik. 

46. Ak bude pri vykonávaní prác zistený výskyt podzemnej vody s prejavmi zvýšenej teploty, 

mineralizácie alebo obsahu plynov, suchých výronov plynov, budú ďalšie práce okamžite za-

stavené, miesta úniku riadne utesnené a bezodkladne sa podá  hlásenie Inšpektorátu kúpeľov 

a žriediel Ministerstva zdravotníctva SR, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.  

47. V prípade výskytu zelene je nutná jej ochrana v súlade s STN 80 7010 Ošetrovanie, 

udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. 

48. Prijať opatrenia, ktoré zabránia šíreniu inváznych a ruderálnych rastlinných druhov a prijať 

protierózne opatrenia. 

49. Začatie prác na poľnohospodárskej pôde nahlásiť minimálne 15 dní vopred na Okresný úrad 

Trenčín, pozemkový a lesný odbor. Práce ukončiť do jedného roka spolu s vrátením poľno-

hospodárskeho pozemku do pôvodného stavu. 

50. Na pozemkoch vedených ako orná pôda vykonať skrývku ornice a podorničia do priemernej 

hĺbky 0,3 m, uložiť oddelene, zabezpečiť ju pred zaburinením, rozkradnutím alebo iným 

znehodnotením. 

51. Práce vykonávať tak, aby na poľnohospodárskej pôde došlo k čo najmenším škodám.  

52. Po uložení potrubia na pozemkoch vedených ako orná pôda uložiť najskôr podorničie 

a potom ornicu. 

53. Budovu ATS geodeticky zamerať a požiadať o zmenu druhu pozemku na zastavanú plochu 

(po vydaní kolaudačného rozhodnutia). 

54. Na Krajský pamiatkový úrad Trenčín (KPÚ) písomne ohlásiť začiatok výkopových prác 

najmenej s týždňovým predstihom. KPÚ vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky 

výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie. 

55. Podľa § 40 odsek 2 a 3 zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu 

v znení neskorších predpisov a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v prípade zistenia, resp. narušenia arche-

ologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác 

ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je po-

vinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí pone-

chať bez zmeny až do obhliadky  krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou od-

borne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do ob-

hliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opat-

renia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu 

a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s Krajským pamiatkovým 
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úradom Trenčín. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta 

a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba  metódami archeologického výskumu. 

56. Stavba sa bude realizovať v ochrannom pásme II. stupňa vodárenských zdrojov, z čoho 

vyplývajú nasledovné povinnosti: 

a) Vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť denne podrobené kontrole, zamera-

nej na tesnosť palivového systému, mazania a systému hydrauliky. V prípade zistenia 

úniku ropných látok takéto stroje vylúčiť zo staveniska. 

b) V mieste stavby nevykonávať opravy vozidiel, tankovanie pohonných hmôt a výmenu 

olejových náplní ako i ďalšiu činnosť pri ktorej sa manipuluje so znečisťujúcimi lát-

kami.    

c) Pre obdobie výstavby spracovať postup činností na zabezpečenie včasného zlikvidova-

nia prípadného úniku znečisťujúcich látok.   S uvedeným postupom preukázateľne 

oboznámiť všetkých zamestnancov na stavenisku. 

d) Stavenisko bude vybavené prostriedkami potrebnými na zneškodnenie prípadného 

úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou (pôda). 

57. Vyhotoviť geodetické zameranie stavby. 

58. Po ukončení stavby podať návrh na uvedenie stavby do trvalého užívania a priložiť doklady 

v zmysle vyhlášky č. 453/2000 Z. z.  a podmienok v tomto povolení. 

D/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. v znení     

neskorších právnych predpisov: námietky neboli vznesené. 

O d ô v o d n e n i e  

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

dňa 09. 07. 2018 na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie 

ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, žiadosť o vydanie vodoprávneho po-

volenia – povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Rozšírenie verejného vodovodu DN 100 – 

Trenčianske Mitice“, SO 01 – Rozšírenie verejného vodovodu DN 100, SO 02 – Automatická 

tlaková stanica. Na základe výsledkov konania vydal úrad dňa 07.01.2019 rozhodnutie  č. OU-

TN-OSZP3-2019/002216-007 TKL, proti ktorému bolo podané odvolanie. Odvolací orgán, 

Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil 

na nové prejednanie a rozhodnutie.  

V novom konaní správny orgán zabezpečil chýbajúce podklady a oznámil účastníkom kona-

nia verejnou vyhláškou, že sa môžu v zmysle § 33 správneho poriadku oboznámiť s podkladmi 

rozhodnutia, nahliadnuť do spisového materiálu  a vyjadriť sa k jeho podkladu i spôsobu jeho 

zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Verejná vyhláška bola zverejnená na úradnej tabuli 

Okresného úradu Trenčín, webovej stránke úradu a na úradnej tabuli Obce Trenčianske Mitice. 

V stanovenom termíne neboli vznesené žiadne námietky. 

Projekt stavby rieši výstavbu štyroch nových vetiev verejného vodovodu v obci Trenčianske 

Mitice. Na posilnenie tlaku v hornej časti vetvy D-4 bude vybudovaná automatická tlaková sta-

nica. 

Stavebník predložil ku konaniu doklady vyplývajúce zo stavebného zákona a vykonávacej 

vyhlášky: projektovú dokumentáciu, súhlasy a vyjadrenia dotknutých orgánov. Územné rozhod-

nutie  vydala obec Trenčianske Mitice dňa 19.04.2018 pod č. S 2018/00025-001/Mi. Rozhodnu-

tie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.05.2018. V súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona, povoliť 

stavbu môže špeciálny stavebný úrad len na základe záväzného stanoviska  podľa § 140b staveb-
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ného zákona. Záväzné stanovisko vydala Obec Trenčianske Mitice dňa 25.10.2018 pod č. 

S 2018/00025-003/Mi.  

Časť stavby bude realizovaná na pozemkoch vedených ako orná pôda a TTP. Stavebník do-

ložil stanovisko príslušného orgánu ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy (OÚ Trenčín, 

pozemkový a lesný odbor- PLO) na použitie poľnohospodárskej pôdy na pozemkoch parc. 

č. KN-C 4211 a 4212 v k. ú. Trenčianske Mitice na nepoľnohospodárske účely na čas kratší ako 

jeden rok. Stavebník je povinný dodržať podmienky, ktoré boli premietnuté do podmienok sta-

vebného povolenia. Automatická tlaková stanica sa nachádza na pozemku parc. č. KN-C 3520, 

ktorá je vedená ako TTP. Jedným z nových podkladov, ktoré úrad zabezpečil v rámci nového 

konania je stanovisko OÚ Trenčín PLO č. OU-TN-PLO-2019/015562-002 k použitiu poľnohos-

podárskej pôdy v zastavanom území na nepoľnohospodárske účely – výstavbu automatickej tla-

kovej stanice. Podmienky, za akých je možné stavbu ATS realizovať boli premietnuté do 

podmienok stavebného povolenia. 

Jedným z nových podkladov rozhodnutia je aj zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných 

bremien, uzatvorená medzi vlastníkom pozemkov KN-C 1438/1, 4198, 4212, 4211, 4130 

a stavebníkom. Už v prvom konaní bola predložená nájomná zmluva s vlastníkmi pozemku parc. 

č. KN–C 3520. Pozemok parc. č. KN-C 1435/3, využívaný ako cesta III. triedy  je vo vlastníctve 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na tomto pozemku sa nachádza vetva verejného vodovodu 

s existujúcou šachtou, kde bude pripojená vetva D-4. Stavebník je v zmysle požiadaviek vlast-

níka povinný zamerať stavbu (skutočné realizovanie) na tomto pozemku a podať návrh na 

vymedzenie vzájomných práv a povinností ku dňu kolaudácie stavby.   

Správny orgán posúdil návrh podľa § 62  stavebného zákona a zistil, že realizáciou stavby 

nebude ohrozené životné prostredie, stavba nie je v rozpore s verejným záujmom a vyhovuje vše-

obecným technickým požiadavkám na výstavbu. Projektovú dokumentáciu overil autorizovaný 

stavebný inžinier. Stanoviská dotknutých orgánov sú zapracované vo výrokovej časti rozhodnu-

tia. Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli 

- žiadosť stavebníka z 04. 07. 2018 

- doplnenie údajov  z 22. 08. 2018 

- projektová dokumentácia z 06.2018 

- nájomná zmluva z 03. 08. 2018 

- odborný hydrogeologický posudok z 14. 02. 2018 

- rozhodnutie Obce Trenčianske Mitice č. S 2018/00025-001/Mi z 19. 04. 2018 

o umiestnení stavby, oprava chyby v písomnom vyhotovení z 10. 09. 2018 

- súhlas Obce Trenčianske Mitice č. 2018/00025-003/Mi z 25. 10. 2018 

- výpis z LV č. 3475, 1, 1906, 2491 

- kópia z katastrálnej mapy    

- vyjadrenie Trenčianskych vodárni a kanalizácii a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín,                    

č. 2197/2018-2 z 04. 09. 2018 

- vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, č. 6611819312 z 04. 

07. 2018 

- vyjadrenie Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu 

štátnej vodnej správy, č. OU-TN-OSZP3-2017/034338-002 TKL z 06. 11. 2017 

- vyjadrenie Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Tren-

čín, z 14. 09. 2018, č. TSK/2018/05826-10 z 14. 09. 2018 

- vyjadrenie  Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, z 02. 10. 

2017 
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- vyjadrenie  Okresného úradu Trenčín,  odboru starostlivosti o životné prostredie – 

oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgánu odpadového 

hospodárstva,      č. OU-TN-OSZP3-2017/030741-002 SLI z 28. 09. 2017 

- záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 

911 01 Trenčín, č. KPUTN-2017/21321-2/76507 z 04. 10. 2017 

- stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, Inšpektorátu kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 

837 52  

- Bratislava, č. S12280-2018-IKŽ-2 z 23. 10. 2018 

- vyjadrenie  Okresného úradu Trenčín,  odboru starostlivosti o životné prostredie – 

oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgánu ochrany prí-

rody a krajiny,      č. OU-TN-OSZP3-2017/030471-002 koz z 09. 10. 2017 

- stanovisko  Okresného  úradu Trenčín,   Pozemkového a lesného odboru, Hviezdoslavova 

3, 911 01 Trenčín, č. OU-TN-PLO-2018/035158-002 z 17. 12. 2018 

- vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava,                                    

č. TD/NS/0875/2018/Ga z 23. 11. 2018 

- zápisnica z ústneho pojednávania z 24. 10. 2018 

- právoplatné rozhodnutie Okresného úradu Trenčín č. OU-TN-OOP-2019/011882-002/Let 

- zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Obcou Trenčianske Mitice 

a stavebníkom 

- stanovisko OU Trenčín, PLO č. OU-TN-PLO-2019/015562-002 

 

Na základe výsledkov konania a predložených dokladov  orgán štátnej vodnej správy zistil, 

že nie sú dôvody, ktoré by bránili vydaniu  povolenia na vodné stavby za podmienok určených 

v rozhodnutí a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Správny poplatok: V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskor-

ších predpisov bol správny poplatok v sume 400,- eur uhradený e-kolkom. 

 

Poučenie 
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 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 Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Tren-

čín. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Jana Hurajová 

 vedúca odboru 
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Účastníci konania 

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

2. Vlastníci pozemkov na ktorých bude umiestnená stavba 

a. Obec Trenčianske Mitice, Trenčianske Mitice 237, 913 22 Trenčianske Mitice 

b. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

c. Rastislav Hruška, 956 53 Krásna Ves 236 

d. Monika Taranová,  956 53 Krásna Ves 236 

3. Ing. Ján Fiam,  J.Kráľa 1088/4, 911 01 Trenčín  

4. Vlastníci susediacich pozemkov podľa parcelných čísiel KN-C 

Vetva D-3 

2696, 2697, 2694, 2693, 2692, 2691, 2690, 2689, 2688, 2687, 2686, 2685, 2684, 2683, 

2682, 4195, 2415, 2416, 2418/2, 2418/3, 2418/4, 2426/1, 2426/2, 2432/2 

Vetva D-3-1 

2433, 2427/2, 2427/1, 2428, 2429/1, 2429/2, 2430, 2431, 4206, 2435, 2434 

Vetva D-3-2 

2417, 2425, 2424, 2423, 2422, 2421, 2420, 2419 

Vetva D-4 

528, 536, 537, 239, 3462/3, 3462/5, 3462/1, 3461, 3460, 3459/2, 3457, 3454, 3452, 3451, 

3445, 3516, 3517, 3518, 3519 

 

Dotknuté orgány 

5. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných  komunikácií, Hviezdoslavova 3, 

911 01 Trenčín   

6. Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 837 52 Bratislava 

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

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

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

10. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, orgán OH, Hviezdoslavova 3,  911 01    

Trenčín 

11. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, orgán OPaK, Hviezdoslavova 3, 911 01 

Trenčín 

12. Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

13. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

  

 

V súlade s § 69 ods. 1 stavebného zákona, s prihliadnutím na § 73 ods. 6 vodného zákona, sa 

rozhodnutie  doručuje  verejnou vyhláškou (líniová stavba).  Obci Trenčianske Mitice sa ukladá 

povinnosť vyvesiť toto rozhodnutie na úradnej tabuli spôsobom v mieste obvyklým po dobu 15 

dní. Posledný deň vyvesenia sa považuje za deň doručenia. Obec Trenčianske Mitice vyzývame, 

aby po zvesení verejnej vyhlášky túto zaslal späť na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti 

o životné prostredie s vyznačením uvedených údajov. 

 

 

Vyvesené dňa ........................................ 

 

Zvesené dňa    ........................................ 



Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 0088661/2019

Vec: Stavebné povolenie "Rozšírenie verejného vodovodu DN 100, Tr. Mitice"

Parafa Dátum/čas Meno Pozícia Org.útvar Funkcia V zast. Zastúpil Poznámka

Schválené 20.09.2019  
13:25 Hurajová Jana, Ing. vedúci OU-TN-

OSZP  Áno Prekop Daniel, Ing.  


	sp_tmit_TVK_vodovod
	p o v o ľ u j e
	47. V prípade výskytu zelene je nutná jej ochrana v súlade s STN 80 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

	Elektronické podpisy ku dňu: 23.09.2019 07:08

