
OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 36, 915 41  Nové Mesto nad Váhom____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-NM-OSZP-2022/000742-011

Nové Mesto nad
Váhom
25. 07. 2022

R O Z H O D N U T I E

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 a starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 61 zák.č.
364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej
vodný zákon) v platnom znení a špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /ďalej len stavebný zákon/ po preskúmaní žiadosti stavebníkov
Ing. Pavla Bublavého a manž. Jany Bublavej, Izbická 14, Nové Mesto nad Váhom zastúpených Ing. Jakubom Krč-
Turbom, byvaj.top s.r.o., Tajovského 236/8, Nové Mesto nad Váhom a predloženej projektovej dokumentácie stavby
„Obytná zóna Nová Mýtna“ – obj. SO 02 Rozšírenie verejnej kanalizácie, SO 03 Rozšírenie verejného vodovodu,
SO 04 Dažďová kanalizácia, podľa výsledku vodoprávneho konania, v súlade s § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

podľa § 26 vodného zákona v súlade s § 66 stavebného zákona realizáciu vodnej stavby stavebníkovi v tomto
rozsahu:

obj. SO 02 Rozšírenie verejnej kanalizácie
Účelom je odvádzanie odpadových vôd od 8 plánovaných rodinných domov.

-stoka „A“ potrubie PVC DN 300 v dĺžke 62,65 m
-stoka „B“ potrubie PVC DN 300 v dĺžke 5,85 m
-šachta kanalizačná betónová DN 1000 v počte 4 ks

obj. SO 03 Rozšírenie verejného vodovodu
Účelom je zásobovanie vodou 8 plánovaných rodinných domov

- vetva „A“ potrubie HDPE PE 100 PN 10 D110x6,6 v dĺžke 58,03 m
- vetva „B“ potrubie HDPE PE 100 PN 10 D110x6,6 v dĺžke 9,19 m
- podzemné požiarne hydranty DN 80 /vzdušníky/ v počte 2 ks
Z navrhovaného vodovodu budú vyvedené odbočky pre prípojky vody pre jednotlivé plánované objekty v počte 8 ks.

SO 04 Dažďová kanalizácia /PVC DN 150/
Na okrajoch komunikácií budú umiestnené uličné dažďové vpuste. Odtiaľ bude dažďová voda odvádzaná z
komunikácií do vsakovacích blokov uložených pri každej dažďovej uličnej vpusti.

Stavba bude realizovaná na pozemku umiestnenú na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 1217/4, 1218/4, 1218/5, 1038/10,
reg. E-KN parc.č. 1797/4 v k.ú. Stará Turá
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A/ V š e o b e c n é u s t a n o v e n i a:

1. Stavebníkom je: Ing. Pavol Bublavý a manž. Jana Bublavá, Izbická 14, Nové Mesto nad Váhom

2. Stavba sa bude uskutočňovať: dodávateľsky

3. So stavbou sa začne : po nadobudnutí právoplatnosti vodoprávneho rozhodnutia a bude ukončená do: 09/2022
Vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavba nebude začatá

4. Stavba nesmie byť začatá, kým vodoprávne povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 zák.č.
71/1967 Zb. o správnom konaní.

5.Nerozdielnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia, ktorú vypracovala Ing. Andrea Pilchová,
autorizovaný stavebný inžinier reg. č. 4627*Z*14. Jedna sada overenej projektovej dokumentácie sa vracia
stavebníkovi, druhá sa ukladá do vodohospodárskej evidencie.

6. Pri výstavbe musia byť dodržané všetky zákonné ustanovenia, príslušné technické normy, predpisy týkajúce sa
bezpečnosti práce a je nutné dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

7. Celkový náklad stavby: 38 500,- €

B/. P o v i n n o s t i s t a v e b n í k a:

8.Oznámiť vodohospodárskemu orgánu začiatok a koniec stavebných prác.

9. Stavba bude uskutočňovaná podľa dokumentácie overenej vodohospodárskym orgánom. Prerokovať s
vodohospodárskym orgánom zmeny, ktoré by sa v priebehu stavby ukázali ako nutné a v značnej miere by menili
technické riešenie alebo majetkovo-právne vzťahy vodoprávne prerokovanej projektovej dokumentácie.

10. Uhradiť škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke vodohospodárskej stavby v zmysle ustanovení Občianskeho
resp. Obchodného zákonníka.

11. Požiadať vodohospodársky orgán o uvedenie stavby do trvalej prevádzky podľa § 26 ods. 4 zák.č. 364/2004 Z.z. o
vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov pre kolaudačné konanie.

12. Stavebník je povinný v zmysle §3 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach k žiadosti o vydanie
kolaudačného rozhodnutia doložiť zmluva o prevode vlastníctva verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie
medzi vlastníkom stavby a subjektom verejného práva. Na verejnom vodovode alebo verejnej kanalizácii nemôže
vzniknúť vecné bremeno, záložné právo ani práva s podobným obsahom a účinkami v prospech iného ako subjektu
verejného práva.

13. Splniť podmienky účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

Okresný úrad Nové Mesto n/V., OSZP - ŠSOH:

Z hľadiska sledovania záujmov štátnej správy odpadového hospodárstva s realizáciou stavby súhlasíme s týmito
pripomienkami:

Pri realizácii predmetnej stavby vzniknú rôzne druhy odpadov kategórie O, ktorých zhodnotenie t.j. materiálové a
energetické využitie alebo zneškodnenie zabezpečí pôvodca odpadu v súlade s legislatívou platnou v odpadovom
hospodárstve.

Podľa § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch - pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných
prácach a demolačných prácach, vykonávaných pre fyzickú osobu je ten, kto tieto práce vykonáva. Pôvodca odpadu
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zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14 zákona č. 79/2015 Z.z. o
odpadoch v platnom znení.

Upozorňujeme pôvodcu, resp. držiteľa odpadov na § 6 a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch,
ktorý upravuje hierarchiu v odpadovom hospodárstve a povinnosť zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle tejto
hierarchie (príprava na opätovné použitie, recyklácia, zhodnotenie, zneškodnenie). V okrese Nové Mesto n/V. pôsobí
viacero subjektov, ktoré prevádzkujú mobilné zariadenia na drvenie stavebných odpadov /Nové Mesto n/V., Stará
Turá, Bošáca/.

Odpady, ktoré nie je možné zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na povolenej skládke odpadov v súlade s platnou
legislatívou v odpadovom hospodárstve tak, aby nedošlo k znečisťovaniu životného prostredia. V k.ú. Stará Turá
nie je povolená žiadna skládka pre ukladanie odpadov.

V prípade dočasného uloženia výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím na spätné zasypávanie v mieste,
ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy,
je potrebné mať udelený súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. 1 písm.
v) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Súhlas udeľuje okresný úrad v sídle kraja – Okresný úrad Trenčín, odbor
starostlivosti o životné prostredie.

Na využívanie odpadu - výkopová zemina na povrchov ú úpravu terénu, mimo miesta vzniku , musí uvedený odpad
spĺňať požiadavky účelu, na ktorý má byť využitý. Súhlas na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu pre
vlastníka pozemku podľa § 97 ods.1 písm. s) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, udeľuje okresný úrad v sídle kraja
– Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Podľa § 99 ods. 1. písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch sa Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom,
odbor starostlivosti o ŽP vyjadruje aj k dokumentácii predkladanej ku kolaudačnému konaniu. Požadujeme do tejto
dokumentácie priložiť platné doklady (kópie vážnych lístkov, faktúr) o odovzdaní odpadov z predmetnej stavby v
súlade s týmto vyjadrením a hierarchiou v odpadovom hospodárstve.

Pri použití výkopovej zeminy a recyklátu z podrveného betónu v rámci predmetnej stavby, žiadame predložiť
fotografie.

Prevádzkovateľ stavby ako pôvodca odpadov je povinný:
-s odpadmi, ktoré budú vznikať pri prevádzkovaní predmetnej stavby nakladať v súlade s legislatívou platnou v
odpadovom hospodárstve tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu životného prostredia

Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava:
1.Osoby, ktoré budú vykonávať činnosť na predmetnej stavbe musia byť riadne a preukázateľne oboznámené o
prítomnosti vonkajšieho nadzemného vedenia nízkeho napätia a musia dodržiavať bezpečnostné predpisy dané
príslušnými normami STN. Informatívnu polohu tohto vedenia Vám prikladáme do prílohy tohto stanoviska.
2.V prípade potreby vypnutia z bezpečnostných dôvodov je možné požiadať /na základe objednávky, služba je
spoplatnená v zmysle aktuálneho Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná a.s./ o vypnutie
v predstihu 30 dní pred plánovaným termínom
3.Pri prácach nesmie dôjsť k porušeniu základov podperných bodov a ich stability, celistvosti uzemňovacej sústavy,
alebo inému poškodeniu distribučného zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s.

Je potrebné rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle Zákona o energetike
č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Novom Meste n/V.:
1.Pred odovzdaním zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov do užívania je nutné vykonať kontrolu v zmysle
§ 15 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z.
2.Po osadení podzemných hydrantov na vodovodnej sieti tieto hydranty /2 ks/ označiť v zmysle § 8 vyhl. MV SR
č. 699/2004 Z.z.
Ku kolaudačnému konaniu predmetnej stavy budeme požadovať certifikáty preukázania zhody , osvedčenia
o parametroch, prípadne technické osvedčenia na všetky výrobky, ktoré musia spĺňať požiarnotechnické
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charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie a ďalšie doklady, ktoré vyplývajú z platných právnych
predpisov a noriem.

Okresný úrad Nové Mesto n/V., pozemkový a lesný odbor:
1.Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby
realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a samonáletom drevín.
2.Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie
na nezastavanej časti pozemku parcely CKN č. 1219/1 resp. jej uložením a rozprestretím na inú parcelu
poľnohospodárskej pôdy.
3.Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľností podľa §3
ods. 2 zákona požiadať o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku zo záhrady na zastavanú plochu a nádvorie s
predložením porealizačného geometrického plánu , rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu /ak sa vydáva,
ak nie, kolaudačného rozhodnutia/ a tohto stanoviska. Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Nové Mesto n/
V., katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, Nové Mesto nad Váhom.

PreVaK s.r.o., Bratislava
1) Stavba bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovali Ing. Andrea PILCHOVÁ a Ing.
Patrik RUŽIČ, dátum spracovania 05/2020

2) SO 02 Rozšírenie verejnej kanalizácie: Potrubie DN300 celkovej dĺžky 68,5 m bude pripojené na verejnú
kanalizáciu HOBAS DN800 umiestnenú v telese cesty II/581. Bod napojenia vytýči prevádzkovateľ v teréne.
Súčasťou predĺženia verejnej kanalizácie budú 4 kanalizačné šachty DN1000 a 8 kanalizačných prípojok. Budúca
verejná kanalizácia musí byť vyhotovená z hrdlovaných rúr PVC KORUG, prípadne PP KORUG, s kruhovou
tuhosťou triedy SN10. Budúce kanalizačné prípojky musia byť vyhotovené z hladkých hrdlovaných rúr PVC s
kruhovou tuhosťou triedy SN10 a na pozemku musí byť ukončená revíznou šachtou DN400.
3) Verejná kanalizácia bude odvádzať výhradne splaškové odpadové vody. Odvádzanie iných vôd ako splaškových
podlieha odsúhlaseniu zo strany prevádzkovateľa.

4) SO 03 Predĺženie verejného vodovodu: Potrubie DN100 celkovej dĺžky 67,22 m bude pripojené na verejný
vodovod PVC DN100 umiestnený v telese chodníka vedúceho popri ceste II/581. Bod napojenia vytýči
prevádzkovateľ v teréne. Súčasťou predĺženia verejného vodovodu budú 2 podzemné požiarne hydranty DN80 a 8
vodovodných prípojok. Budúci verejný vodovod musí byť vyhotovený z rúr HDPE PE100 DN100 SDR17 PN10
spájaných elektrofúznymi tvarovkami.
5) Vodovodné prípojky musia byť vyhotovené z rúr HDPE PE100 d32x3. Napojenie vodovodných prípojok musí byť
zrealizované pomocou liatinových navŕtavacích pásov VAG DN100 spolu so zemnými teleskopickými súpravami
AVK. Pred zasýpaním napojenia prípojok na vodovod je nutná obhliadka budúceho prevádzkovateľa/vlastníka
verejného vodovodu.
6) Vodomerná šachta bude vyhotovená ako železo-betónový prefabrikát obdĺžnikového pôdorysu s minimálnymi
vnútornými rozmermi 1200x900x1800v mm alebo plastový samonosný prefabrikát kruhového pôdorysu s
minimálnym vnútorným priemerom 1200 mm a vnútornou výškou 1500 mm. Vo vodomernej šachte je umiestnená
vodomerná zostava, ktorá obsahuje uzatvárací ventil a Y-filter maximálnej zrnitosti 0,4 mm v časti pred vodomerom
a uzatvárací ventil s odvodnením a spätnou klapkou v časti za vodomerom. Vodomer typu SENSUS 420 Q3_4 L165
R3/4 sa inštaluje na teleskopické závitové prípojky a U-držiak z nehrdzavejúcej ocele.
7) Vodomerné šachty musia byť umiestnené vo vzdialenosti maximálne 5 metrov od bodu napojenia na vodovod
SO 03. Prevádzkovateľ verejného vodovodu garantuje pre budúce vodovodné prípojky parametre Qmax = 0,1 l/s a
hydrodynamický pretlak 0,25 – 0,30 MPa. V prípade, ak bude mať stavebník požiadavky na tlak a prietok odlišné
od uvedených, môže si ich splnenie zabezpečiť vlastnými zariadeniami na vlastné náklady, po predchádzajúcom
odsúhlasení zo strany prevádzkovateľa verejného vodovodu.

8) Investor stavby zabezpečuje na vlastné náklady prípravu na napojenie novej kanalizácie a vodovodu na existujúcu
verejnú kanalizáciu a verejný vodovod. Po napojení zabezpečí investor na vlastné náklady aj uvedenie terénu do
pôvodného stavu.
9) Napojenie novej verejnej kanalizácie a nového verejného vodovodu na verejnú časť infraštruktúry vykonáva
prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, alebo prevádzkovateľom vopred schválená spoločnosť,
a bude tak uskutočnené za prítomnosti zodpovedného zamestnanca spoločnosti PreVaK,s.r.o.
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10) Podľa §27 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z.z. o VV a VK, každý, kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne
úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie,
je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne na svoje náklady prispôsobenie poklopov, vstupov
do šachiet, zasúvadlových uzáverov a iných objektov a zariadení verejného vodovodu alebop verejnej kanalizácie
novému stavu.
11) Stavebník je povinný odstrániť všetky nevyužívané exitujúce pripojenia na verejný vodovod alebo verejnú
kanalizáciu podľa pokynov prevádzkovateľa na vlastné náklady.
12) Pri zemných prácach a trvalom zábere pôdy požadujeme dodržať ochranné pásma v súlade s §19 zákona č.
442/2002 Z.z. o VV a VK.
13) V miestach križovania alebo súbehu s verejným vodovodom, prípadne verejnou kanalizáciou, dodržať
podmienky podľa STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
14) Napojenie na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu môže vykonať iba prevádzkovateľ. Stavebník je
povinný oznámiť každé obnaženie potrubia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizáciu a zasypať ryhu až po
predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa.
15) Stavebník je povinný splniť technické podmienky pripojenia a dodržať technické podmienky zriaďovania alebo
odstraňovania prípojok určené v súlade s §17 a §18 zákona č. 442/2002 Z.z. o VV a VK.
16) Podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je zmluva o prevode vlastníctva verejného vodovodu a
verejnej kanalizácie medzi stavebníkom a AQUATUR, a.s. Pred podpisom tejto zmluvy vyznačí stavebník vecné
bremeno v prospech AQUATUR a.s. spočívajúce v práve prevádzkovania, údržby, opráv, rekonštrukcie, rozšírenia a
zrušenia VV a VK na pozemkoch, kde sú VV a VK vybudované. Pred podpisom zmluvy predloží stavebník súhlasné
stanovisko Prevádzkovateľa, v ktorom prevádzkovateľ uvedie, či boli splnené požiadavky na výstavbu predmetného
diela.
17) Stavebník je povinný pred realizáciou stavby minimálne 14 dní predložiť prevádzkovateľovi certifikáty
materiálov, ktoré budú použité na výstavbu.
18) Stavebník oznámi Prevádzkovateľovi začiatok realizácie stavby minimálne 10 dní vopred.
19) Prevádzkovateľ má právo na kontrolu procesu výstavby priamo na stavenisku a musí byť prítomný pri tlakových
skúškach, čo vyznačí v stavebnom denníku. Pre účely splnenia týchto podmienok prevádzkovateľ stanovuje
zodpovednú osobu: Ing. Soňa Klenková, klenkova@prevak.sk, 0915 470 476
20) Toto záväzné stanovisko sa vydáva pre účely stavebného konania.

SPP-D a.s., Bratislava:
- pred realizáciou zemných prác, alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať
SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné
zaslať na adresu: SPP-distribúcia a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky
prostredníctvom online formuláru, zverejneného na webovom sídle SPP-D /www.spp-distribucia.sk /časť E-služby/
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky, a/alebo prevádzky
distribučnej siete SPP-distribúcia a.s., bezplatne vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100
m.
-stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online
formuláru, zverejneného na webovom sídle SPP-D /www.spp-distribucia.sk /časť E-služby/najneskôr 3 pracovné
dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať
podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu /SOI/, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300
eur až 150 000 eur.
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby
a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie /obnovy/ plynárenských zariadení.
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v
ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako1 m na každú stranu od obrysu NTL
plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu, až po predchádzajúcom
vytýčení týchto plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov so zvýšenou
opatrnosťou za dodržania STN 73 3050 a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu
a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne,
je stavebník povinný v mieste križovania obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou sondou pre overenie
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priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho /resp. pretláčacieho/
zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako1 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL
plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu, nie je možné realizovať výhradne
ručne, alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú
projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác
-vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej
ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia je stavebník povinný kontaktovať pred
zasypaním výkopu zástupcu SPP-D /p.Jozef Baran, email jozef.baran@spp-distribucia.sk/ na vykonanie stavu
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly
bude zaznamenaný do stavebného denníka
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná,
pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- odkryté plynovody, káble, ostatné inž. siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili
jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy
plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.
č. : 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na
Slov. obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme
plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu – pokutu vo výške 300,-eur až 150
000,-eur, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia
podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného
zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zák. č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení, alebo ich ochranných alebo
bezpečnostných pásiem.
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami
dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike
umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
-stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, stavebného zákona a iných
všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení
a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn /TPP/ najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN
12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, OSZP – ŠS ochrany prírody a krajiny
1.Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich
biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.
2.Pri budúcej výsadbe na pozemkoch uprednostniť geograficky pôvodné a tradičné druhy drevín.
3.V súvislosti s výsadbou a údržbou pozemkov dotknutých stavbou, podľa § 2 ods. 1 zák. Č. 150/2019 Z.z. o
prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov je zakázané držať, pestovať, prepravovať, vymieňať a rozmnožovať invázne nepôvodné druhy rastlín.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín:
1.Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s
týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby /zemných
prác/. Tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese https://www.pamiatky.sk/sk/page/na-stiahnutie.
2.Na základe ohlásenia začatia zemných prác bude dohodnutý termín obhliadky zemných prác pracovníkom KPÚ
Trenčín, z ohliadky bude vyhotovená zápisnica.
3.Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku, v znení neskorších predpisov/stavebný zákon/. V prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov
počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo, alebo
prostredníctvom obce.
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Nález sa musí ponechať bez zmeny až do ohliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do
ohliadky KPÚ je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť
ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť
z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického
výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná KPÚ predložiť najneskôr
do 10 dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze, ktorá obsahuje informácie o lokalizácii
nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

Technické služby Stará Turá mpo
Pred realizáciou stavby je potrebné vytýčenie všetkých inž. sietí.
So stavebným odpadom je investor povinný nakladať v zmysle zák.č. 79/2015 Z.z. O odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Po realizácii je potrebné dotknuté územie uviesť do pôvodného stavu a pred samotnou realizáciou je potrebná
vybaviť rozkopávkové povolenie.

Slovak Telekom a.s., Bratislava:
1.Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom /§23 zák.č. 452/2021 Z.z./ a zároveň je potrebné dodržať
ustanovenie § 108 zák.č. 452/2021 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného
polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému
polygónu, alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník, alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú
žiadosť je v kolízii so SEK ST a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí /
najneskôr pred spracovaním PD stavby/, vyzvať spol. ST a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany, alebo
predloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.
4. V zmysle § 21 ods. 12 zák.č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť
priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zák.č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o
podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je
možné zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST a.s. a DIGI
SLOVAKIA s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a
zariadení.
7. V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť,
ktorá je vo vlastníctve ST a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú
sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zák.č. 351/2011
Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom,
ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spol. ST a.s. a DIGI
SLOVAKIA s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom na to, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia
iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, upozorňujeme
žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10.Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na základe
objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník, alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti
aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní
podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta
ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spol. Slovak Telekom a.s..
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú
komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú
prípojku.
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14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme
nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Mesto Stará Turá:
1. Stavba bude osadená na pozemkoch parcela reg. C-KN č. 1217/4, 1218/4, 1218/5, 1038/10, a reg. E-KN č. 1797/4
v k.ú. Stará Turá, v súlade s územným rozhodnutím, ktoré vydalo Mesto Stará Turá dňa 31.8.2021 pod spis. zn.: 7222/
MSUST/VYS/2939/2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.9.2021 a so situáciou stavby v M=1:250, ktorú
vypracoval Ing. Patrik Ružič, autorizovaný stavebný inžinier osvedčený SKSI pod reg. č. 4633*Z*A2, s dátumom
05/2022.
2. Stavebník je povinný stavbu realizovať tak, aby nedošlo k narušeniu odtokových pomerov cesty.
3. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať ustanovenia stavebného zákona, stanoviská dotknutých
orgánov, organizácií a známych účastníkov konania v súlade s platnou legislatívou.

Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín:
1. Stavebník predloží na tunajší úrad v termíne kolaudačného konania, prípadne predčasného užívania stavebných
objektov uvedenej stavby geometrický plán porealizačného zamerania stavebných objektov pre návrh na vymedzenie
vzájomných práv a povinností medzi stavebníkom a Trenčianskym samosprávnym krajom, ako vlastníkom pozemku
parcely reg. „C“ č. 1038/10,k.ú. Stará Turá, obec Stará Turá, okres Nové Mesto n/V., pod cestnou komunikáciou
č. II/581.
2.V ďalšom stupni, príp. aktualizácii uvedenej projektovej dokumentácie žiadame predložiť návrh technického
riešenia a rozsahu dočasnej a trvalej spätnej úpravy cestnej komunikácie č. . II/581 vo vlastníctve Trenčianskeho
samosprávneho kraja.
3.Po uložení chráničky potrubia uvedenej stavby kolmo na os cestnej komunikácie č. II/581, žiadame, aby bol
položený strojne súvislý asfaltobetónový koberec v šírke dotknutého jazdného pruhu uvedenej cestnej komunikácie /
frézovanie – 2x50 mm, strojné zarezanie zápichov, spojovací postrek plochy a hrán, pokládka a AC11 O do pôvodnej
nivelety cesty, zálievka spojov/, preplátovanie konštrukčných vrstiev /min. 500 mm/, vrstva AC16 L, spjovací
postrek plochy a hrán, vrstva betónu /min. 500 mm/ vystuženého kari rohožou, fólia proti úniku technologickej
vody z betónu, zásyp kamenivom frakcií 32-63, 63-125, zásyp chráničky, najmä v zmysle Technických podmienok
01/2014 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, obrázok 7, 8 a bude obnovené vodorovné
dopravné značenie,...
4.Stavebník zdokumentuje za účasti zodpovedného pracovníka SC TSK, Brnianska 3, Trenčín, Školík Marián,
Miklánek Peter, e mail marian.skolik@sctsk.sk, peter.miklanek@sctsk.sk, tel. 0327712281/ stavebný stav cestnej
komunikácie č. II/581 a priľahlého cestného telesa v mieste stavebných objektov uvedenej stavby pred začiatkom
realizácie stavebných objektov a získané údaje budú odovzdané zástupcovi SC TSK pred začiatkom realizácie
stavebných objektov uvedenej stavby.
5. Stavebník zdokumentuje za účasti zodpovedného pracovníka SC TSK stavebný stav cestnej komunikácie č. II/581
a priľahlého cestného telesa po realizácii stavebných objektov a získané údaje spolu s návrhom na odstránenie
prípadných závad a nedostatkov budú neodkladne odovzdané zástupcovi SC TSK.
6.Pri vytýčení rozsahu obnovy cestnej komunikácie č. II/581 po realizácii stavebných objektov uvedenej stavby
je nevyhnutá účasť zodpovedného pracovníka odboru dopravy TSK, v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov.
7.Stavebník je povinný umožniť skontrolovať časti diela, ktoré majú byť zakryté v telese cestnej komunikácie č.
II/581 zástupcovi SC TSK.
8.Vybudovaním stavebných objektov uvedenej stavby nesmie byť prerušené odvodňovacie zariadenie - cestná
priekopa, svah, ... cestnej komunikácie, stavebník nesmie uložiť do telesa cestnej komunikácie zariadenia, ktoré by
mohli sťažovať údržbu cestnej komunikácie.
9.Stavebník pred začiatkom prác požiada Okresný úrad Nové Mesto n/V., odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií o vydanie:
-povolenia na zvláštne užívanie cestnej komunikácie č. II/581, ktorým je uloženie príslušnej chráničky potrubia
uvedenej stavby do telesa cestnej komunikácie rozkopaním,
-určenie prenosného dopravného značenia a zariadenia na cestnú komunikáciu č. II/581
-určenie trvalého dopravného značenia na cestnú komunikáciu č. II/581
10.Po ukončení prác je stavebník povinný časť telesa cestnej komunikácie č. II/581, priľahlého k stavbe
preukázateľným spôsobom odovzdať správcovi komunikácie - SC TSK, Brnianska 3, Trenčín.



9 / 11

Správa ciest TSK, Trenčín:
Pri realizácii požadujeme:
-počas prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdný
- pri vykonávaní prác je úsek cesty potrebné vyznačiť prenosným dopravným značením v zmysle určenia Okresného
úradu, odboru cestnej dopravy a pozem. komunikácií v Novom Meste n/V.
-počas prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na ceste
-požadujeme, aby k samotnej betonáži ryhy bol prizvaný pracovník správcu komunikácie /p. Marián Školík, č.t.
0902 978 742/, ktorý skontroluje dodržiavanie našich podmienok povrchovej úpravy porušenej časti vozovky

Požadujeme nasledovnú povrchovú úpravu vozovky:
-na zhutnený zásyp bude položený podkladný betón hr. 250 mm vystužený Kari sieťovinou s presahmi 350 mm za
obe strany ryhy
-následná vrstva asfaltového betónu hr. 50 mm bude položená s presahmi 500 mm za obe strany ryhy
- obrusná vrstva asfaltového betónu hr. 50 mm bude položená na šírku celého jazdného pruhu
-styková škára nového a starého krytu vozovky bude opatrená pružnou zálievkou

Okresný úrad Nové Mesto n/V., odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:
-Stavebník pred vydaním územného povolenia požiada o vydanie povolenia na napojenie na cestu II/581 v meste
Stará Turá. K žiadosti je potrebné predložiť vyjadrenie Správy ciest TSK Trenčín, OR PZ ODI Nové Mesto nad
Váhom, Mesta Stará Turá, situáciu napojenia.
-Stavebník min. 14 dní pred realizáciou stavby napojenia požiada tunajší úrad o vydanie povolenia na zvláštne
užívanie, čiastočnú uzávierku a použitie prenosného dopravného značenia na ceste II/581 v meste Stará Turá. K
žiadostiam je potrebné predložiť vyjadrenie Správy ciest TSK Trenčín a OR PZ ODI Nové Mesto nad Váhom s
odsúhlaseným projektom prenosného dopravného značenia.
-Stavebník pred vydaním kolaudačného rozhodnutia požiada o určenie trvalého dopravného značenia na ceste č.
II/581 v meste Stará Turá. K žiadosti je potrebné doložiť vyjadrenie OR PZ ODI Nové Mesto nad Váhom a
odsúhlasený projekt trvalého dopravného značenia.

Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Nové Mesto nad Váhom:
I.Dopravno-technické riešenie
1.podľa PD, vypracoval p. Ing. Stanislav Chmelo, 01/2020, overenej DI
2.umiestnením napojenia musí byť trvale zabezpečený rozhľad na obidva dopravné smery pri výjazde vozidla na
cestu II/581 podľa platných STN
3.dažďové vody z navrhovaného napojenia nesmú vytekať na cestu II/581 /stavebník zabezpečí, aby sklon napojenia
na cestu II/581 bol zrealizovaný smerom od cesty II/581, resp. bolo zrealizované jeho odvodnenie tak, aby
nedochádzalo k zaplavovaniu cesty II/581 povrchovou vodou/
4.pri napojení zachovať šírkové pomery na ceste II/581
5.vybudovaním napojenia nesmie byť narušený odvodňovací systém cesty II/581
6.PD pre stavebné povolenie je nutné doplniť o SO Verejné osvetlenie a predložiť na DI /pri návrhu verejného
osvetlenia je nutné zabezpečiť osvetlenie navrhovanej MK a križovatky MK s cestou II/581/

II.Trvalé dopravné značenie a dopravné zariadenia
DI súhlasí s návrhom trvalého zvislého a vodorovného DZ za nasledovných podmienok:
1.podľa PD, vypracoval Ing. Stanislav Chmelo, 01/2020, overenej DI
2.zvislé DZ bude v základnom rozmere v reflexnej úprave, vyhotovenie a umiestnenie DZ bude v súlade s Vyhláškou
MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení, v súlade s STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách a podľa Zásad
umiestňovania a používania dopravných značiek
3. dodržať vzájomnú vzdialenosť medzi jednotlivými trvalými zvislými DZ – v obci min. 20 m, výnimočne min. 10 m
4. vodorovné DZ bude vyhotovené v bielej farbe, v reflexnej úprave, v súlade s Vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z.z.,
ktorou sa vykonáva Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení, v súlade s STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách a podľa Zásad umiestňovania a
používania dopravných značiek
5.v prípade, ak si to vyžiada verejný záujem alebo dopravná situácia, DI si vyhradzuje právo zmeniť podmienky
použitia trvalého zvislého a vodorovného DZ a dopravných zariadení.
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III. Prenosné dopravné značenie a dopravné zariadenia
DI súhlasí s návrhom prenosného DZ a dopravných zariadení za nasledovných podmienok:
1.podľa PD, vypracoval Ing. Stanislav Chmelo, 01/2020, overenej DI
2.zvislé DZ bude v reflexnom vyhotovení, v základnom rozmere, na červeno-bielych pruhovaných stĺpikoch
3.stavebník zabezpečí, aby všetky vozidlá boli pred výjazdom zo staveniska na cestu II/581 bezpodmienečne riadne
očistené tak, aby neznečisťovali cestu II/581
4.za zníženej viditeľnosti bude prekážka osvetlená žltými výstražnými svetlami
5.všetky výkopy budú ohradené a zabezpečené prekrytím pred vpadnutím chodcov
6.vyhotovenie, použitie a umiestnenie prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení bude v súlade s
Vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení, v súlade s STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách,
v súlade s § 61ods. 3/posledná veta Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení a podľa TP č. 6/2013 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie
pracovných miest
7.v prípade, ak si to vyžiada verejný záujem alebo dopravná situácia, DI si vyhradzuje právo zmeniť podmienky
použitia prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení

Určujúcim orgánom pre dopravné značenie pre miestne a účelové komunikácie je obec. Vydané určenie použitia
trvalého dopravného značenia je nutné zaslať DI na vedomie /najneskôr v deň kolaudácie stavby/

Pred začatím prác /min 14 kalendárnych dní/ je nutné na DI predložiť žiadosť o súhlas s vydaním rozhodnutia
na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, s uvedením termínu prác /od-do/, zodpovednej osoby a kontaktného
telefónneho čísla na túto osobu.

C/. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené

Odôvodnenie
Dňa 29.10.2021 podali stavebníci Ing. Pavol Bublavý a manž. Jana Bublavá, Izbická 14, Nové Mesto nad Váhom
zastúpení Ing. Jakubom Krč-Turbom, bývaj.top s.r.o., Tajovského 236/8, Nové Mesto nad Váhom na tunajšom úrade
žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zák. SNR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /ďalej vodný zákon/ na stavbu: „Obytná zóna Nová
Mýtna“ – obj. SO 02 Rozšírenie verejnej kanalizácie, SO 03 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 04 Dažďová
kanalizácia umiestnenú na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 1217/4, 1218/4, 1218/5, 1038/10, reg. E-KN parc.č. 1797/4
v k.ú. Stará Turá.
Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.
Nakoľko podanie neobsahovalo potrebné náležitosti, konanie bolo dňa 9.11.2021 prerušené. Nakoľko podanie
nebolo do stanoveného termínu doplnené a stavebník požiadal o predĺženie lehoty na doplnenie dokladov, konanie
bolo opätovne prerušené.
Oznámenie o začatí konania bolo zaslané všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom. Od ústneho konania
spojeného s miestnym zisťovaním bolo upustené. Oznámenie malo povahu verejnej vyhlášky a bolo vyvesené po
dobu 15 dní na verejnej tabuli mesta.
Záväzné stanovisko podľa § 120 stavebného zákona vydalo Mesto Stará Turá dňa 20.12.2021 pod č.j.1748/MSUST/
VYS/3835/2021.
Územné rozhodnutie vydalo Mesto Stará Turá dňa 31.8.2021 pod č.j.7222/MSUST/VYS/2939/2021.
Ku konaniu boli doložené vyjadrenia dotknutých orgánov a to: Okresný úrad Nové Mesto n/V., OSZP, štátna správa
odpadového hospodárstva, Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, OSZP – ŠS ochrany prírody a krajiny, ORHaZZ
Nové Mesto n/V., Krajský pamiatkový úrad Trenčín,
Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava, SPP – distribúcia a.s., Bratislava, Okresný úrad Nové Mesto n/V.,
pozemkový a lesný odbor, Poľnohospodárske družstvo Stará Turá, Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, OSZP –
štátna správa ochrany ovzdušia, Ministerstvo obrany SR, správa nehnut. majetku a výstavby, Bratislava
Podmienky dotknutých orgánov dané v uvedených vyjadreniach sú zohľadnené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V priebehu vodoprávneho konania nenašiel vodohospodársky orgán také dôvody, ktoré by znemožňovali možnosť
povolenia stavby za podmienok stanovených rozhodnutím a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
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Správny poplatok bol v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších noviel
uhradený v sume 100-€.

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

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.

Ing. Ľubica Hrušovská
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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