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08. 01. 2020

Vec
Verejná vyhláška "Novostavba RD Dolná Poruba č. p. 6864/2", časť Prekládka verejného vodovodu - oznámenie
o začatí konania

Stavebník, Andrej Václav s manželkou Marikou Václavovou, trvale bytom 914 43 Dolná Poruba 382, podal dňa 20.
11. 2019 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre vodnú stavbu:

„Novostavba RD Dolná Poruba č. p. 6864/2“,
časť Prekládka verejného vodovodu

na pozemkoch par. KN C č. 6864/2 a 6862 v k. ú. Dolná Poruba.
Dňom podania návrhu začalo v zmysle § 79 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov kolaudačné konanie.
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, ako miestne a vecne 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 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 (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e

v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona a § 73 ods. 4 vodného zákona všetkým známym účastníkom
konania a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania pre vodnú stavbu „Novostavba RD Dolná Poruba č.
p. 6864/2“, časť Prekládka verejného vodovodu.
Stavba sa uskutočnila na pozemkoch par. KN C č. 6864/2 a 6862 v k. ú. Dolná Poruba a bola povolená rozhodnutím
Okresného úradu Trenčín, odborom starostlivosti o životné prostredie, dňa 12. 10. 2017 pod číslom OU-TN-
OSZP3-2017/027027-004 TMM. V súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov sa uskutoční ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním dňa

05. 02. 2020 (streda) o 9.00 hod.
so stretnutím na Obecnom úrade v Dolnej Porube.

Predmetom ústneho pojednávania bude v súlade s ustanoveniami § 81 stavebného zákona najmä preskúmať, či sa
stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej orgánom štátnej vodnej správy vo vodoprávnom konaní a či sa
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dodržali podmienky určené v povolení na zriadenie vodnej stavby. Ďalej bude preskúmané či skutočné realizovanie
stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať záujmy spoločnosti, predovšetkým z hľadiska ochrany života a
zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení. O priebehu ústneho pojednávania
bude spísaný záznam. Námietky a stanoviská k predmetu konania možno uplatniť písomne najneskôr na ústnom
pojednávaní, inak na ne podľa § 80 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov nebude prihliadnuté.

Orgán štátnej vodnej správy vyzýva stavebníka, aby na pojednávanie zabezpečil najmä:
- Podmienky na prehliadnutie stavby
- Účasť zástupcu zhotoviteľa stavby
- Protokol o predpísaných skúškach (tlakové skúšky)
- Certifikáty na použitý stavebný materiál
- Geodetické zameranie vodnej stavby
- Aktualizáciu prevádzkového poriadku verejného vodovodu obce Dolná Poruba
- Záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne ku kolaudácii stavby
- Stanovisko Trenčianskych vodární a kanalizácií, a. s., ku kolaudácii stavby
- Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne ku kolaudácii stavby
- Stanovisko Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, odpadového hospodárstva ku
kolaudácii stavby
- Preukázanie splnenia podmienok vodoprávneho povolenia
- Prípadné drobné odchýlky od projektovej dokumentácie vyznačené v stavebnej dokumentácii.

Toto oznámenie o začatí kolaudačného konania sa oznamuje účastníkom konania, vlastníkom pozemku par. KN C
č. 6862 v k. ú. Dolná Poruba podľa § 26 ods. 1 zákona o správnom konaní, v súlade s § 73 ods. 4 vodného zákona
verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené na úradnej tabuli Okresného úradu Trenčín, Obce Dolná Poruba a webovom
sídle Okresného úradu Trenčín po dobu 15 dní. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

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

Pečiatka, podpis: ....................................... Pečiatka, podpis:.......................................

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie žiadame Obec Dolná Poruba túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad
Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie s vyznačením uvedených údajov.

Na vedomie
Ivan Novák, Opatovská 677/49, Kubrá, 911 01 Trenčín 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 1
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 5
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
Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
Západoslovenská distribučná, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru
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Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k OU-TN-
OSZP3-2020/003756-002

Andrej Václav, Dolná Poruba 382, 914 43 Omšenie
Marika Václavová, Omšenie 452, 914 43 Omšenie
Obec Dolná Poruba, Dolná Poruba 61, 914 43 Dolná Poruba
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Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 0001161/2020

Vec: Verejná vyhláška "Novostavba RD Dolná Poruba č. p. 6864/2", časť Prekládka verejného vodovodu - oznámenie o 
začatí konania

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

Schválené 09.01.2020  
08:35 Hurajová Jana, Ing. vedúci OU-TN-

OSZP  Nie   
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