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Vec
Oznámenie o pokračovaní vo vodoprávnom konaní vo veci povolenia vodnej stavby
„Zdravotnícke centrum – Trenčianska Turná“, SO.06 Areálová dažďová kanalizácia, a upustenie od ústneho
pojednávania, spojeného s miestnym zisťovaním

Stavebník, DIAGNOSTICA MEDICA, a. s., Horný Palánok 3, 949 01 Nitra, podal dňa 29.11.2019 žiadosť na
vydanie stavebného povolenia na stavbu „Zdravotnícke centrum – Trenčianska Turná“, SO.06 Areálová dažďová
kanalizácia. Stavba sa uskutoční na pozemkoch C-KN parcelné čísla 1103/28 a 1103/29 v katastrálnom území
Trenčianska Turná. Na základe žiadosti a predložených dokladov, vydal Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti
o životné prostredie dňa 28.01.2020 rozhodnutie č. OU-TN-OSZP3-2020/004572-011, ktorým povolil uvedenú
stavbu. Na základe podaného odvolania jedného z účastníkov konania, Okresný úrad Trenčín, odbor opravných
prostriedkov zrušil napadnuté rozhodnutie a vrátil vec na nové prejednanie 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 o 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 v zmysle § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov, zhromaždil všetky potrebné doklady na vydanie nového rozhodnutia vo veci povolenia
vodnej stavby „Zdravotnícke centrum – Trenčianska Turná“, SO.06 Areálová dažďová kanalizácia a

o z n a m u j e

všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom, že podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, majú možnosť nahliadnuť do spisového materiálu pred
vydaním rozhodnutia a vyjadriť sa k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
Pretože špeciálnemu stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa sa v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 50/1967 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov od miestneho zisťovania a ústneho
pojednávania.
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Účastníci konania môžu v zmysle § 61 stavebného zákona a § 73 ods. 5 vodného zákona uplatniť svoje námietky
k žiadosti písomne doručením na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, najneskôr do 8
dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie podané námietky stavebný úrad neprihliadne. V rovnakej
lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko
k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Okresnom úrade Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie
(č. kancelárie 305) v pracovných dňoch od 8,00 do 14,00 hod., prípadne vo vopred dohodnutom čase.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, orgán OH, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP - EIA, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, 911 01 Trenčín
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, ODI v Trenčíne, Kvetná 7, 911 42 Trenčín

Na vedomie
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 5
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Trenčín 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava - mestská časť Ružinov

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k OU-TN-
OSZP3-2020/004572-020

DIAGNOSTICA MEDICA, a.s., Horný Palánok 3, 949 01 Nitra 1
Obec Trenčianska Turná, Trenčianska Turná 86, 913 21 Trenčianska Turná
Martina Műllerová, Odbojárov 1806/86, 911 01 Trenčín 1
RHJF Slovakia, s. r. o., Trenčianska Turná 2811, 913 21 Trenčianska Turná
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany 1
SAN - HUMA 90 s.r.o., Župné námestie 9, 949 01 Nitra 1
Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka


