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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Oznámenie  

o začatí vodoprávneho konania vo veci povolenia vodnej stavby,  

povolenia na osobitné užívanie vôd 

a nariadenie ústneho pojednávania 
 

 

       Stavebník, Mesto Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO 00 311 812, požiadal           

dňa 21. 08. 2018 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 

ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia o vydanie  
 

I. 

stavebného povolenia na líniovú vodnú stavbu 

„Rekonštrukcia vodného zdroja HVL 2 Nemšová“ 
 

v rozsahu: SO 100  Vodný zdroj a čerpacia stanica 

      SO 101  Prepoj vodovodu P1 

      SO 102  Prepoj vodovodu P2 – regulačná šachta 

      SO 103  Rekonštrukcia privádzača DN 300 z VDJ Nemšová 

                 PS 600  Vodný zdroj a čerpacia stanica 

 

V rámci SO 100 Vodný zdroj a čerpacia stanica budú vykonané stavebné práce: 

 – na vodnom zdroji: výmena oceľového záhlavia vrtu za nerezové, položenie terazzovej dlažby 

na dno šachty, vyspravenie stien a stropu, výmena vstupných poklopov, vybudovanie 

prístupových schodov ku poklopom,  

- na čerpacej stanici: výmena prekrytia kanálov, položenie terazzovej dlažby na podlahu, výmena 

vstupných dverí a okna, oprava vstupného schodiska, obnova vnútorných stien a stropu, výmena 

tepelnej izolácie strechy vrátane vrchnej vrstvy, výmena vnútornej elektroinštalácie 

a bleskozvodu, vykurovanie el. ohrievačom, obnova fasády celého objektu. 

SO 101 Prepoj vodovodu P1 – prepoj z vodovodného potrubia PE DN 100  v celkovej dĺžke           

42,8 m, so začiatkom v mieste jestvujúceho potrubia pred čerpacou stanicou a koncom prepoja 

v mieste výtlačného potrubia DN 100 pred bytovým domom. 

SO 102 Prepoj vodovodu P2 – regulačná šachta – na jestvujúcom prívode DN 150 bude osadená 

regulačná zostava s armatúrou v jestvujúcej armatúrnej šachte, na ktorej sú navrhnuté stavebné 

úpravy a to zdemontovanie jestvujúceho potrubia a armatúry, vyspravenie stien a dna šachty 

cementovou maltou, namontovanie novej regulačnej zostavy vrátane obtoku. 

SO 103 Rekonštrukcia privádzača DN 300 z VDJ Nemšová – rekonštrukcia jestvujúceho radu 

bude bezvýkopovou technológiou, nasunutím potrubia PE DN 100, dodávané v dĺžke 100 m, 

spájané elektrospojkami. Celý privádzač s dĺžkou cca 900 m bude rozdelený na tri úseky, ktoré 

sa budú zasúvať samostatne, potrubie PE DN 100 bude v jestvujúcom oceľovom potrubí DN 300 

uložené v RACI objímkach. V rámci tohto stavebného objektu budú vybudované aj 3 nové 

armatúrne šachty prepojovacia šachta AŠ1 a dve šachty AŠ2, AŠ3 s odpojovacou funkciou. 

Šachty budú prefabrikované, pôdorysných rozmerov 1500 x 1500 mm a s výškou 1800 mm. 

Vstupné komíny budú na úrovni terénu zabezpečené liatinovými uzamykateľnými poklopmi 

s rozmermi 600 x 600 mm. 
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PS 600 Vodný zdroj a čerpacia stanica – rekonštrukcia technologického zariadenia vodného 

zdroja a čerpacej stanice. Čerpanie vody bude zabezpečené ponorným čerpadlom PS-46-7 Rp3 

6“3X380-415/50, výtlačné potrubie PE DN 100, usmerňovač toku, vodomer, montážna vložka, 

spätná klapka a šupátko, dve tlakové nádoby s objemom 750 l. Dezinfekcia vody (NaClO) bude 

zabezpečená dávkovacím čerpadlom GAMMA GMXA-X verzia A umiestneným v objekte ČS. 
 

Stavba je navrhnutá na pozemkoch par. KN C č. 1898/19, 1898/20, 1898/123, 1898/262, 

1898/17, 1898/160, 2514/21, 1818/1, 4712, 4706, 4707,  4297, 4364/1, 4369, 4370, 4371, 4372, 

4373, 4322, 4323, 4342, 4343, 4341, 4340, 4338, 4337, 4336, 4350, 4576, 4569, 4570, 4571, 

4572, 4573, 4437, 4435, 4708, 1894/1, 1894/16 v k. ú. Nemšová. 

 

Ďalej stavebník  požiadal o vydanie 
 

II. 

povolenia na osobitné užívanie vôd 
 

podľa § 21 ods. 1 písm. b) 1. bod vodného zákona a to odber podzemných vôd z vodárenského 

zdroja HVL 2 na pozemku par. KN C č. 1892/20 v k. ú. Nemšová. Z vodárenského zdroja budú 

odoberané podzemné vody v množstve 8 l/s a budú využívané na zásobovanie obyvateľstva 

pitnou vodou prostredníctvom verejného vodovodu. 
 

      Dňom podania žiadosti v zmysle § 18 ods. 2 zákona č 71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov (správny poriadok) začalo vodoprávne konanie.  
 

       Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, ako miestne a vecne 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 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 podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
 

o z n a m u j e  
 

v súlade s § 61 ods. 1  stavebného zákona začatie vodoprávneho konania vo veci povolenia 

líniovej vodnej stavby „Rekonštrukcia vodného zdroja HVL 2 Nemšová“ v rozsahu SO 100 

Vodný zdroj a čerpacia sanica, SO 101 Prepoj vodovodu P1, SO 102 Prepoj vodovodu P2 – 

regulačná šachta, SO 103 Rekonštrukcia privádzača DN 300 z VDJ Nemšová, PS 600 Vodný 

zdroj a čerpacia stanica podľa § 26 vodného zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom 

a podľa § 18 zákona o správnom konaní začatie konania vo veci osobitného užívania vôd podľa 

§ 21 ods. 1 písm. b) bod 1. vodného zákona, odber podzemných vôd, ktorý s povoľovanou 

stavbou priamo súvisí. V súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona sa  účastníci konania – vlastníci 

stavbou dotknutých pozemkov a vlastníci susedných pozemkov upovedomujú o začatí konania 

vo veci povolenia líniovej vodnej stavby „Rekonštrukcia vodného zdroja HVL 2 Nemšová“ 

verejnou vyhláškou.   

      Správny orgán súčasne podľa § 21 správneho poriadku nariaďuje na prejednanie predloženej 

žiadosti ústne pojednávanie na deň  
 

10. 06. 2019 pondelok o 10.00 hod. 
 

so stretnutím na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie – oddelení 

ochrany prírody a krajiny a vybraných zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 01 

Trenčín (č. dverí 311).   
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       Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky k vodoprávnemu konaniu 

najneskôr pri ústnom pojednávaní. Na neskoršie podané námietky nebude braný zreteľ. 

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Na pripomienky a námietky, 

ktoré boli, alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, alebo pri prerokúvaní územného plánu 

zóny, alebo územného projektu zóny sa neprihliada. 

       Do podkladov rozhodnutia môžete nahliadnuť na Okresnom úrade Trenčín, odbore 

starostlivosti  o  životné  prostredie,  oddelení  ochrany  prírody  a  vybraných  zložiek  životného                         

prostredia, Hviezdoslavova 3, Trenčín (číslo dverí 311) a počas ústneho pojednávania. Ak sa 

nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú 

moc účastníka konania, ktorý sa necháva zastupovať.                                                                                          

    

 

 

 

 
 

 

                                                                                             Ing. Jana Hurajová 

                                                                                              vedúca odboru 
 

 

Toto oznámenie sa účastníkom konania oznamuje podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou 

vyhláškou a musí byť vyvesené na úradnej tabuli Okresného úradu Trenčín, webovom sídle 

Okresného úradu Trenčín a Obce Nemšová po dobu 15 dní. Posledný deň vyvesenia je dňom 

doručenia.  

 

Vyvesené dňa:.......................................                        Zvesené dňa:................................................ 

 

Pečiatka, podpis:                                                            Pečiatka, podpis: 

 

 

 

 

Vybavuje:  

Ing. Martina Mrišová 

č. tel.: 032/74 11 679 

 

Oznámenie sa doručí:     
 

Účastníci konania: 

1. Mesto Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová 

2. Vlastníci pozemkov č. 1898/19, 1898/20, 1898/123, 1898/262, 1898/17, 1898/160, 2514/21, 

1818/1, 4712, 4706, 4707,  4297, 4364/1, 4369, 4370, 4371, 4372, 4373, 4322, 4323, 4342, 

4343, 4341, 4340, 4338, 4337, 4336, 4350, 4576, 4569, 4570, 4571, 4572, 4573, 4437, 

4435, 4708, 1894/1, 1894/16 v k. ú. Nemšová a vlastníci susedných pozemkov – verejnou 

vyhláškou 

3. TEVYS AQUA, s. r. o., Ing. Štefan Bagín, Jilemnického 17,911 01 Trenčín 
 

Dotknuté orgány: 

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 

5. Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s. r. o., J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová 

6. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 
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7. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 

Piešťany 

8. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčín, Jesenského 36, 911 01 Trenčín 

9. Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

10. Slovenský plynárenský priemysel distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

11. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

12. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

13. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie - OH 
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