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Výrok
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán
štátnej správy podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a špeciálny stavebný
úrad v zmysle § 120 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /
stavebný zákon/, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

p o v o ľ u j e

podľa § 68, § 69 stavebného zákona stavebníkovi AQUATUR a.s., Jiráskova 168/16, Stará Turá zmenu stavby „Stará
Turá, Trávniky – vodovod DN 160“ – obj. SO 01 Vodovodné potrubie vetva C, SO 02 Vodovodné potrubie vetva C1.
Na stavbu bolo Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom dňa 11.7.2018 vydané vodoprávne povolenie pod č.j.
OU-NM-OSZP-2018/005607-3/HD1, právoplatnosť nadobudlo dňa 14.8.2018, ktoré bolo zmenené rozhodnutím
Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom č.j. OU-NM-OSZP-2020/007148-3/HD1 dňa 17.7.2020, právoplatnosť
nadobudlo dňa 19.8.2020.

1/. Predmetom zmeny stavby pred jej dokončením je zmena trasy a dĺžky vetvy „C“ a pri vetve „C1“ sa pôvodne
navrhnutý profil potrubia d 160 mení na nový profil d 110. Stavba je umiestnená na pozemkoch reg. C-KN parc.č.
4084, 4088/2 v k.ú. Stará Turá.

2/. Ostatné podmienky rozhodnutia, ktorým bola povolená predmetná stavba zostávajú nezmenené.

3/. Nerozdielnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia, ktorú vypracoval Ing.Ivan Bosý,
autorizovaný stavebný inžinier, reg.č.*2138*Z*2-2. Jedna sada overenej projektovej dokumentácie sa vracia
stavebníkovi, druhá sa ukladá do vodohospodárskej evidencie.

Odôvodnenie
Stavebník AQUATUR a.s., Jiráskova 168/16, Stará Turá požiadal dňa 30.9.2021 tunajší úrad o zmenu stavby
„Stará Turá, Trávniky – vodovod DN 160“ – obj. SO 01 Vodovodné potrubie vetva C, SO 02 Vodovodné potrubie
vetva C1 , pred jej dokončením, pre ktorú bolo Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom dňa 11.7.2018 vydané
vodoprávne povolenie pod č.j. OU-NM-OSZP-2018/005607-3/HD1, právoplatnosť nadobudlo dňa 14.8.2018, ktoré
bolo zmenené rozhodnutím Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom č.j. OU-NM-OSZP-2020/007148-3/HD1
dňa 17.7.2020, právoplatnosť nadobudlo dňa 19.8.2020. Predmetom zmeny stavby pred jej dokončením je zmena
trasy a dĺžky vetvy „C“ a pri vetve „C1“ sa pôvodne navrhnutý profil potrubia d 160 mení na nový profil d 110.
Stavba je umiestnená na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 4084, 4088/2 v k.ú. Stará Turá.Uvedeným dňom bolo začaté
vodoprávne konanie.
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Následne na to Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, OSZP úsek štátnej vodnej správy oznámil začatie
vodoprávneho konania účastníkom konania a dotknutým orgánom.
Súhlas podľa §120 stavebného zákona pre uvedenú stavbu vydalo Mesto Stará Turá dňa 1.7.2021 pod č.j. 13597/
MSUST/VYS/2852/2021-TS2/B5-ben. Od vydania zmeny územného rozhodnutia bolo upustené.
V stanovenej lehote si nikto neuplatnil námietky a pripomienky, preto vodohospodársky orgán rozhodol tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok bol v zmysle zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov uhradený
v sume 100,-€.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 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 Nové Mesto
nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta.

Ing. Ľubica Hrušovská
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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