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Číslo spisu
OU-TN-OSZP3-2020/004206-005

Vybavuje

14. 01. 2020

ROZHODNUTIE
V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

Popis konania / Účastníci konania

Výrok rozhodnutia
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 § 1 a § 5 zákona číslo
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 číslo 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 v zmysle § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní žiadosti stavebníka, predloženého projektu vodnej stavby a na
základe výsledku vodoprávneho konania

povoľuje

stavebníkovi: Obec Dolná Súča, 913 32 Dolná Súča, IČO 00311502

zmenu vodnej stavby pred jej dokončením - predlžuje lehotu na dokončenie stavby:

„Dolná Súča - Rekonštrukcia vodovodu – II. etapa“,

podľa § 26 vodného zákona, v súlade s ustanoveniami § 68 stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 66 ods. 3
písm. d) stavebného zákona, podľa ktorého sa záväznými podmienkami uskutočňovania stavby zabezpečí, prípadne
určí lehota na dokončenie stavby a to nasledovne:

pôvodne určenú lehotu na dokončenie stavby uvedenú v bode 8. v časti c/ stavebného povolenia č. OU-TN-
OSZP3-2016/028083-005 TPJ z 20. 12. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 01. 2017, a to že: "bod 8. v
časti c/ Stavba bude dokončená v termíne do 12/2018,

predlžuje do 12/2022.
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Povolenie sa vydáva za tejto podmienky:

1. Akékoľvek iné zmeny nesmú byť bez predchádzajúceho povolenia orgánu štátnej vodnej správy vykonané.

Ostatné podmienky povolenia a povinnosti stavebníka podľa pôvodného rozhodnutia zostávajú naďalej v platnosti.

Odôvodnenie
Stavebník, Obec Dolná Súča, 913 32 Dolná Súča, podal dňa 13. 12. 2019 na Okresný úrad Trenčín, odbor
starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, žiadosť o
predĺženie platnosti stavebného povolenia vodnej stavby „Dolná Súča - Rekonštrukcia vodovodu – II. etapa“, zmenu
vodnej stavby pred jej dokončením, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Uskutočnenie vodnej stavby bolo povolené rozhodnutím Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné
prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, č. OU-TN-OSZP3-2016/028083-005 TPJ z 20. 12. 2016.

Stavebník vo svojej žiadosti uvádza, že sa mu nepodarilo z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na
dokončenie stavebných prác na predmetnej vodnej stavbe, dodržať podmienky povolenia uvedené v časti: písm. c/
Povinnosti stavebníka, bod 8. Stavba bude dokončená v termíne do 12/2018.
Termín ukončenia výstavby požaduje predĺžiť do 12/2022.

Začatie vodoprávneho konania o zmene stavby pred jej dokončením bolo oznámené účastníkom konania a
dotknutým orgánom štátnej správy listom, verejnou vyhláškou zo dňa 19.12.2019. Uvedeným dňom bolo v zmysle
§ 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začaté
vodoprávne konanie. Oznámenie bolo účastníkom konania oznámené podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou
vyhláškou a bolo vyvesené na úradnej tabuli Okresného úradu Trenčín, webovom sídle Okresného úradu Trenčín a
Obce Dolná Súča po dobu 15 dní. Tento termín uplynul dňa 7.1.2020.

Nakoľko to povaha veci nevyžadovala, správny orgán upustil od ústneho pojednávania a zároveň upovedomil
účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky môžu uplatniť v lehote osem dní od doručenia predmetného
oznámenia. Nikto z účastníkov konania a dotknutých orgánov neuplatnil v určenej lehote námietky k žiadosti o
vodoprávne povolenie.
Orgán štátnej vodnej správy preskúmal predmetnú žiadosť v zmysle § 68 stavebného zákona v rozsahu, v akom
sa dotýka práv, právom chránených záujmov, alebo povinností účastníkov stavebného konania, ako aj záujmov
chránených dotknutými orgánmi. Orgán štátnej vodnej správy vo vodoprávnom konaní zistil, že nie sú ohrozené
záujmy spoločnosti, ani neprimerane ohrozené či obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Orgán štátnej vodnej správy v priebehu konania nezistil skutočnosti, ktoré by bránili vydaniu povolenia na zmenu
stavby pred jej dokončením a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli:

- žiadosť stavebníka zo dňa 13.12.2019
- stavebné povolenie č. OU-TN-OSZP3-2016/028083-005 TPJ z 20. 12. 2016
- výpis zo stavebného denníka realizácie predmetnej vodnej stavby
- zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska.

Správny poplatok: V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je
stavebník oslobodený od platenia správnych poplatkov.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote 15
dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Toto rozhodnutie je
preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
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Toto oznámenie 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 Dolná
Súča po dobu 15 dní. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

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

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

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Doručuje sa

Obec Dolná Súča
Dolná Súča 2
913 32 Dolná Súča
Slovenská republika

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282 20A
911 01 Trenčín
Slovenská republika

Anton Blažej
Dolná Súča 384
913 32 Dolná Súča
Slovenská republika
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Na vedomie
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici, 911 01 Trenčín 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín 1
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 5
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 1
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany 1
TEVYS AQUA, s.r.o., Jilemnického 0, 911 01 Trenčín 1
Obec Skalka nad Váhom, Skala 103, 913 31 Skalka nad Váhom
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 1
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