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OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
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Číslo spisu
OU-TN-OSZP2-2020/001224-022

Vybavuje

23. 03. 2020

ROZHODNUTIE
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutie - prerušenie konania

Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja (ďalej len OÚ Trenčín) ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa
ustanovení § 3 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, § 60 ods. 1 písm. a) 2. bod zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) a
špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon),

Výrok rozhodnutia
p r e r u š u j e

v zmysle § 29 odsek 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len
správny poriadok) vodoprávne konanie vo veci vydania povolenia na trvalé užívanie časti líniovej vodnej stavby
„Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“ o ktoré požiadala spoločnosť
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s.r.o., Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO 36 682 888.

OÚ Trenčín súčasne podľa výsledkov ústneho pojednávania zo dňa 22.01.2020 a v zmysle § 19 ods. 3 správneho
poriadku
vyzýva

žiadateľa na doplnenie podania v lehote najneskôr do 31.12.2020 o preukázanie, že je v zmysle § 58 ods. 2 stavebného
zákona vlastníkom pozemkov, na ktorých je zriadená predmetná stavba, alebo že má k pozemkom iné právo podľa
§ 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom predmetnú stavbu.

OÚ Trenčín bude v zmysle § 29 ods. 4 správneho poriadku pokračovať v konaní len čo pominú prekážky, pre ktoré
bolo vodoprávne konanie prerušené.

Odôvodnenie
OÚ Trenčín začal na návrh stavebníka Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s.r.o., Janka Palu 2/3, 914 41
Nemšová vodoprávne konanie o vydanie povolenia na trvalé užívanie časti líniovej vodnej stavby „Odkanalizovanie
mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“ v zmysle § 76 ods. 1 stavebného zákona. K stavbe boli
vydané rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne č. OUŽP/2009/001278-008 TMM zo dňa
25.05.2009 a jeho oprava rozhodnutím č. OUŽP/2009/001278-014 TMM zo dňa 08.07.2009, rozhodnutie o zmene
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stavby pred dokončením vydané Obvodným úradom životného prostredia v Trenčíne č. OUŽP/2010/01971-015
TMM zo dňa 18.08.2010, č. OUŽP/2013/2551/13373 TSL zo dňa 22.08.2013, rozhodnutia o zmene stavby pred
dokončením Okresného úradu Trenčín č. OU-TN-OSZP2-2015/021090-004/Hj zo dňa 27.08.2015 a č. OU-TN-
OSZP2-2018/017232-004/Hj zo dňa 10.07.2018 a rozhodnutie č. OU-TN-OSZP2-2018/032307-003/Hj OU-TN-
OSZP2-2019/003524 o povolení na dočasné užívanie na dobu skúšobnej prevádzky. OÚ Trenčín oznámil začatie
kolaudačného konania verejnou vyhláškou, oznámením OU-TN-OSZP2-2019/003524-017 zo dňa 16.12.2019,
ktorým súčasne pozval účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy na ústne pojednávanie spojené s
miestnym zisťovaním na deň 22.01.2020. Oznámenie bolo doručené všetkým pozvaným.

V priebehu ústneho pojednávania zástupcovia účastníka konania Spoločenstva bývalých urbárnikov a lesomajiteľov
Kľúčové, pozemkového spoločenstva do protokolu vzniesli nesúhlasné stanovisko s vydaním rozhodnutia o trvalom
užívaní predmetnej stavby do doby usporiadania majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom na ktorých je stavba
umiestnená a sú vo vlastníctve členov pozemkového spoločenstva. Stanovisko bolo zapísané do protokolu o
priebehu ústneho pojednávania. Písomnú námietku k vydaniu kolaudačného rozhodnutia z dôvodu neusporiadania
vlastníckych vzťahov k parcelám na ktorých je stavba umiestnená a sú vo vlastníctve pozemkového spoločenstva,
odovzdal zástupca účastníka konania Urbárskeho pozemkového spoločenstva obce Dolná Súča. Súčasťou námietky
je návrh, aby kolaudačné rozhodnutie k predmetnej stavbe bolo vydané až po vyriešení vlastníckych a nájomných
vzťahov. Písomná námietka je súčasťou protokolu o priebehu ústneho pojednávania. Podľa § 81 ods. 1 stavebného
zákona stavebný úrad v kolaudačnom konaní okrem iného skúma dodržanie podmienok určených v stavebnom
povolení, kde jednou z rozhodujúcich podmienok je preukázanie vzťahu k pozemkom, na ktorých je stavba
umiestnená. Správny orgán preto z dôvodu, že stavebník nepreukázal v zmysle § 58 ods. 2 stavebného zákona, že
je vlastníkom pozemkov, na ktorých je predmetná stavba umiestnená alebo že má k pozemkom iné právo podľa §
139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na nich stavbu, ukončil ústne pojednávanie a konštatoval, že
konanie bude prerušené na stanovenú dobu, v ktorej stavebník usporiada vlastnícke vzťahy k pozemkom, na ktorých
je stavba umiestnená.

Na základe uvedeného rozhodol správny orgán tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny orgán bude podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku v konaní pokračovať, ak pominú prekážky, pre ktoré sa
konanie prerušilo. Lehoty počas prerušenia konania podľa § 29 ods. 5 správneho poriadku neplynú.

Poučenie
Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa v zmysle § 29 odsek 3 správneho poriadku nemožno odvolať. Toto
rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom. Správny orgán v konaní pokračuje len čo pominú prekážky, pre ktoré sa
konanie prerušilo.

Toto rozhodnutie sa podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku a v súlade s § 73 ods. 4, ods. 6 a ods. 9 vodného zákona
oznamuje z dôvodu z dôvodu líniovej stavby a veľkého počtu účastníkov konania verejnou vyhláškou a musí byť
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli OÚ Trenčín a na webovom sídle OÚ Trenčín a súčasne musí byť vyvesené
po dobu 15 dní na úradných tabuliach Mesta Nemšová a obcí Horná Súča, Dolná Súča a Skalka nad Váhom. Po
zvesení žiadame poslať verejnú vyhlášku s potvrdením vyvesenia a zvesenia na OÚ Trenčín, odbor starostlivosti
o životné prostredie.

Vyvesené dňa:
Pečiatka, podpis:

Zvesené dňa:
Pečiatka, podpis:

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru
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Doručuje sa

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu : RVSVV, s.r.o.
J. Palu 2 3
Nemšová
Slovenská republika

Spoločenstvo bývalých urbárnikov a lesomajiteľov obce Kľúčové – pozem. spol.
Slnečná 20 1363
914 41 Nemšová
Slovenská republika

Mesto Nemšová
Janka Palu 2 3
914 41 Nemšová
Slovenská republika

Obec Skalka nad Váhom
Skala 103
913 31 Skala
Slovenská republika

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

Obec Horná Súča
Horná Súča 233
913 33 Horná Súča
Slovenská republika

Na vedomie
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 5
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 921
80 Piešťany 1
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava - mestská časť Ružinov
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 5
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Trenčín 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín 1
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Okresné riaditeľstvo PZ v Trenčíne, Okresný dopravný inšpektorát, Kvetná 7, 911 42 Trenčín 1
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., Mlynské nivy 61A, 820 15 Bratislava-Ružinov
PPM Invest s. r. o., Račianska 96, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
ENG2 SR, spol. s r.o., Karpatská 23, 811 05 Bratislava-Staré Mesto
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Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 0027420/2020

Vec: Rozhodnutie - prerušenie vodoprávneho konania

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

Schválené 23.03.2020  
14:33 Hurajová Jana, Ing. vedúci OU-TN-

OSZP  Áno Prekop Daniel, Ing.  
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