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1) Informácia o stave pripravovanej investičnej akcií: „Stará Turá Topolecká  - vodovod – 1. 

časť“.  

 

Poslanec MsZ Marek Medňanský požiadal prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) primátora 

mesta o poskytnutie informácie, v akom štádiu sa nachádza územné povolenie na vodovod Topolecká. 

Zároveň požiadal o zoznam subjektov, ktoré boli mestom Stará Turá požiadané o vyjadrenie. Taktiež 

zoznam subjektov, ktoré už vyjadrenia dali a od ktorých sa na vyjadrenie čaká s uvedením dátumu, 

kedy  ich mesto o vyjadrenie požiadalo. Túto informáciu a zoznam subjektov požiadal predložiť na 

zasadnutie mestského zastupiteľstva v bode “ rôzne “.   

 

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie bola dodaná projektantom Ing. Vyslúžilom 

v decembri 2022. Následne ešte v priebehu decembra bola dokumentácia na požiadanie objednávateľa 

mesta Stará Turá pracovníkom oddelenia výstavby ÚP a ŽP prekontrolovaná a projektant bol 

požiadaný o jej úpravu -  zjednotenie názvu  jednotlivých častí projektovej dokumentácie. Opravená 

projektová dokumentácia bola dodaná koncom decembra 2022.  

Žiadosť o vyjadrenie k umiestneniu a projektu stavby pre územné konanie spolu s projektovou 

dokumentáciou bola dotknutým orgánom a organizáciám elektronicky zaslaná dňa 11.01.2023. 

 

K vydaniu územného povolenie na vodovod Topolecká je potrebné, aby malo mesto zabezpečené 

vzťahy k pozemkom, ktoré budú stavbou dotknuté. Ide hlavne o pozemky nachádzajúce sa 

v intraviláne mesta (pozemky od tabule koniec Starej Turej, po tabuľu začiatok Topoleckej). V tejto 

časti sa jedná o pozemky známych vlastníkov a pozemky neznámych vlastníkov, ktorých zastupuje 

ako správca Slovenský pozemkový fond Bratislava. S každým známym vlastníkom pozemku má 

mesto uzatvorenú zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Zmluvy sú uzatvorené na 

dobu neurčitú. Čo sa týka vzťahu k pozemkom neznámych vlastníkov, bola elektronicky dňa 2.1.2023 

zaslaná žiadosť na Slovenský pozemkový fond Bratislava. Ku dňu 14.2.2023 mesto neobdržalo 

odpoveď na túto žiadosť. Žiadosť bude začiatkom mesiaca marec 2023 na SPF urgovaná písomne.  

Pri posudzovaní projektovej dokumentácie SVP, š.p. Piešťany, sa zistilo, že stavba zasahuje aj do 

pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 4861/3 – vodná plocha  (LV 7485 vo vlastníctve SR, správca SVP 

Piešťany). Po zistení tejto skutočnosti bol mailom oslovený pán Novák, referent oddelenia správy 

majetku Piešťany s požiadavkou o presné vyšpecifikovanie príloh, ktoré sú potrebné k podaniu 

žiadosti o zabezpečenie vzťahu k pozemku. Žiadosť bola spracovaná dňa 15.2.2023 a poštou odoslaná 

na SVP š.p., Piešťany.   

Zoznam oslovených organizácií a dotknutých orgánov: 

1. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom odbor starostlivosti o životné prostredie 

2. Krajský pamiatkový úrad Trenčín 

3. Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava 

4. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčín 

5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom 

6. Trenčiansky samosprávny kraj 

7. Okresné riaditeľstvo policajného zboru okresný dopravný inžinier 

8. Okresný úrad odbor dopravy a cestných komunikácií 

9. Slovak Telecom (zatiaľ neoslovený nakoľko jeho vyjadrenie má veľmi obmedzenú platnosť 

a mohlo by nám prepadnúť – vyjadrenie dostaneme SMS správou obratom na požiadanie) 

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín 

11. PreVaK s.r.o. správca vodovodov a kanalizácií 

12. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Piešťany  



Stav doručených vyjadrení/ stanovísk k dátumu 14.02.2023 

SUBJEKT VYDANÉ STANOVISKO POZNÁMKA 

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom odbor starostlivosti o životné prostredie 

štátna vodná správa áno súhlas zo dňa 19.01.2023 

ochrana prírody 

a krajiny   
áno súhlas zo dňa 30.01.2023 

ochrana pred 

povodňami 
áno súhlas zo dňa 01.02.2023 

odpadové 

hospodárstvo 
áno súhlas zo dňa 06.02.2023 

Krajský pamiatkový úrad Trenčín 

 áno súhlas zo dňa 25.01.2023 

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava 

 
áno 

nesúhlas 

požiadavka na dopracovanie projektu 

elektrickej prípojky – rieši projektant 

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčín 

 áno súhlas zo dňa 19.01.2023 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom 

 áno súhlas zo dňa 03.02.2023 

Trenčiansky samosprávny kraj 

 áno súhlas zo dňa 31.01.2023 

Okresné riaditeľstvo policajného zboru okresný dopravný inžinier 

 nie  

Okresný úrad odbor dopravy a cestných komunikácií 

 nie 

opätovne zaslaná žiadosť o vyjadrenie dňa 

20.2.2023, nakoľko sa údajne  prvá žiadosť 

k pánovi Gálikovi nedostala. 

Slovak Telecom, a.s.  

 nie 

zatiaľ neoslovený nakoľko ich vyjadrenie má 

veľmi obmedzenú platnosť a mohlo by nám 

prepadnúť – vyjadrenie dostaneme SMS 

správou obratom na požiadanie 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín 

 áno súhlas zo dňa 16.01.2023 

PreVaK s.r.o.  

 nie  

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Piešťany 

 áno súhlas zo dňa 27.01.2023 

  



 

 


