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Vec
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania o povolení dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Stavebník, Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh s.r.o., so sídlom Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO
36 682 888, podal dňa 20.12.2019 na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len OÚ Trenčín) žiadosť o predĺženie
povolenia na dočasné užívanie líniovej vodnej stavby „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia
ČOV Nemšová“, časť „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Ilava – 3. etapa:
Aktivita č. 4 – pravý breh – kanalizácia“ na skúšobnú prevádzku. Žiadosť o povolenie skúšobnej prevádzky stavebník
zdôvodňuje potrebou nastaviť všetky procesy na líniovej vodnej stavbe v dôsledku postupného zdĺhavého pripájania
sa producentov odpadových vôd viacerých obcí.

Stavba bola povolená rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne č. OUŽP/2008/02399-008
IVK zo dňa 19.12.2008, prepojenie verejnej kanalizácie Borčice – Nemšová bolo povolené rozhodnutím OÚ
Trenčín rozhodnutím č. OU-TN-OSZP2-2015/02190-004/Hj a rozhodnutím č. OU-TN-OSZP2-2015/02191-004/
Hj zo dňa 27.08.2015 a jeho zmenou rozhodnutím č. OU-TN-OSZP2-2018/017232-004/Hj zo dňa 10.07.2018,
dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku v zmysle ustanovení § 84 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) bolo povolené rozhodnutím OU-
TN-OSZP2-2018/030773-003/Hj, podľa ktorého bola skúšobná prevádzka ukončená dňa 31.12.2019.

Dňom doručenia žiadosti OÚ Trenčín začalo v zmysle § 18 ods. 2 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov vodoprávne konanie. OÚ Trenčín ako príslušný orgán štátnej
vodnej správy v zmysle ustanovení § 60 ods. 1 písm. a) bod 2. vodného zákona a špeciálny stavebný úrad podľa §
120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej stavebný zákon),
o z n a m u j e podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku, v súčinnosti s § 73 ods. 5 vodného zákona, účastníkom
konania začatie vodoprávneho konania vo veci povolenia na dočasné užívanie stavby na dobu skúšobnej prevádzky
v zmysle § 84 ods. 2 stavebného zákona pre líniovú vodnú stavbu „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a
intenzifikácia ČOV Nemšová“, časť „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Ilava
– 3. etapa: Aktivita č. 4 – pravý breh – kanalizácia“.

Účastníci konania a dotknuté orgány a organizácie môžu svoje námietky a pripomienky k vydaniu povolenia na
dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku uplatniť najneskôr do 8 dní od doručenia tohto oznámenia. S
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podkladmi rozhodnutia sa možno oboznámiť na OÚ Trenčín alebo u stavebníka po predchádzajúcom dohovore.
Podľa § 73 ods. 5 vodného zákona sa na neskôr podané námietky nebude prihliadať.

Toto oznámenie o začatí konania sa oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku a v zmysle
§ 73 ods. 4 vodného zákona z dôvodu líniovej vodnej stavby a veľkého počtu účastníkov konania a musí byť
vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a na úradných tabuliach Mesta Nemšová, obcí Borčice,
Bolešov, Kameničany a Slávnica podľa ustanovenia § 26 ods. 2 správneho poriadku. Posledný deň vyvesenia je dňom
doručenia. Po zvesení verejnej vyhlášky žiadame túto zaslať s potvrdením vyvesenia a zvesenia na OÚ Trenčín,
odbor starostlivosti o životné prostredie.

Vyvesené dňa:
Pečiatka, podpis:

Zvesené dňa:
Pečiatka, podpis:

Na vedomie
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 5
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava - mestská časť Ružinov
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 5
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Trenčín 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín 1
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
STRABAG Pozemné a inž. stav., s.r.o., Mlynské nivy 61A, 820 15 Bratislava-Ružinov
PPM Invest s. r. o., Račianska 96, 831 02 Bratislava 3
ENG2 SR, spol. s r.o., Karpatská 23, 811 05 Bratislava-Staré Mesto

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k OU-TN-
OSZP2-2020/005586-002
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Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu : RVSVV, s.r.o., J. Palu 2/3, Nemšová, Trenčín
Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová
Obec Borčice, Borčice, 018 53 Borčice
Obec Bolešov, Bolešov 78, 018 53 Bolešov
Obec Kameničany, Kameničany, 018 54 Kameničany
Obec Slavnica, Slavnica 209, 018 54 Slavnica
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 921
80 Piešťany 1


