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OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

25. 05. 2020

Číslo spisu
OU-TN-OSZP2-2020/005586-005
Vybavuje

ROZHODNUTIE
Verejná vyhláška
Popis konania / Účastníci konania
konanie vo veci dočasného 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 dobu skúšobnej prevádzky,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o., Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová
Mesto Nemšová, 914 41 Nemšová
Obec Borčice, 018 53 Bolešov
Obec Bolešov, 018 53 Bolešov
Obec Kameničany, 018 54 Slavnica
Obec Slavnica, 018 54 Slavnica
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7280/20, 911 01 Trenčín
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava
Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Piesťany
Vlastníci pozemkov, na ktorých bola líniová stavby vybudovaná – doručované verejnou vyhláškou

Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja (ďalej „OÚ Trenčín“), ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 5
ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 60 ods. 1 písm. a)
bod 2. zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(ďalej len „vodný zákon“), špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon), v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) na základe žiadosti stavebníka:
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o.,
Janka Palu 2/3,
914 41 Nemšová,
IČO: 36 682 888

podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona v súlade s § 26 ods. 4 vodného zákona
mení
povolenie 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 dobu skúšobnej prevádzky, ktorá bola stanovená rozhodnutím č. OU-TN-OSZP22018/030773-003 zo dňa 30.11.2018 takto:
„Doba trvania skúšobnej prevádzky: do 31.12.2019“
sa nahrádza novým znením:
„Doba trvania skúšobnej prevádzky: do 31.12.2021“.
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Ostatné podmienky povolenia na dočasné užívanie stavby č. OU-TN-OSZP2-2018/030773-003 zo dňa 30.11.2018
zostávajú v platnosti nezmenené.

Odôvodnenie
Stavebník, Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh s.r.o., so sídlom Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 36 682 888
(ďalej len „stavebník“), podal dňa 20. 12. 2019 Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie,
oddeleniu štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len OÚ Trenčín) žiadosť o predĺženie
platnosti vydaného 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.
Uvedená stavba bola povolené ako súčasť stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu
Ilava – 3. etapa: Aktivita č. 4 – pravý breh – kanalizácia“ rozhodnutím č. OUŽP/2008/02399-008 IVK zo dňa 19. 12. 2008,
ktoré vydal Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne. Prepojenie verejnej kanalizácie Borčice – Nemšová bolo
povolené rozhodnutím Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-TN-OSZP22015/02190-004 /Hj OU-TN-OSZP2-2015/02191-004 /Hj zo dňa 27.08.2015 a jeho zmenou rozhodnutím č. OU-TNOSZP2-2018/017232-004/Hj zo dňa 10.07.2018. Týmto rozhodnutím došlo k spojeniu dvoch investičných projektov na
vybudovanie verejných kanalizácií v obciach okresov Ilava a Trenčín do jednej stavby pod názvom: „Odkanalizovanie
mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“, s čistením odpadových vôd na ČOV Nemšová.
Rozhodnutím č. OU-TN-OSZP2-2018/030773-003 zo dňa 30.11.2018 bolo povolené dočasné užívanie na dobu skúšobnej
prevádzky do 31.12.2019. Stavebník pred skončením platnosti povolenia podal žiadosť o predĺženie skúšobnej prevádzky
do 31. 12. 2021.
Svoju žiadosť stavebník odôvodnil tou skutočnosťou, že na vybudovanú verejnú kanalizáciu nie je doposiaľ napojených
dostatok nehnuteľností, zaťaženie kanalizácie je preto iba cca 30 % kapacity a neustále prebiehajú nastavenia
technologických prvkov a zariadení na kanalizačnej sieti. Stavebník predpokladá ku koncu predĺženej skúšobnej
prevádzky v roku 2021 napojených celkom minimálne 85 % vybudovaných kanalizačných odbočení k nehnuteľnostiam.
Pri tomto počte napojených producentov odpadových vôd by už mali byť optimálne nastavené všetky procesy súvisiace
s prevádzkovaním tejto líniovej stavby.
Listom č. OU-TN-OSZP2-2020/005586-002 zo dňa 23.03.2020 správny orgán oznámil formou verejnej vyhlášky začatie
správneho konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám a vyzval ich v stanovenom termíne na
uplatnenie prípadných námietok a pripomienok k predĺženiu skúšobnej prevádzky a dočasnému užívaniu stavby.
Dotknuté orgány a organizácia a tiež účastníci konania v stanovenom termíne nevzniesli námietky a pripomienky k
predmetu konania. Doklady nevyhnutné pre povolenie dočasného užívania boli predložené v predchádzajúcom konaní
ukončenom rozhodnutím č. OU-TN-OSZP2-2018/030773-003.
Na základe uvedeného OÚ Trenčín nezistil dôvody brániace vydaniu povolenia na predĺženie skúšobnej prevádzky 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“ v zmysle ustanovení § 84 ods. 2
stavebného zákona a § 26 vodného zákona a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podaním na Okresný úrad
Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

Toto rozhodnutie sa podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku a v súlade s § 73 ods. 4, ods. 6 a ods. 9 vodného zákona
oznamuje z dôvodu líniovej stavby a veľkého počtu účastníkov konania verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené po dobu
15 dní na úradnej tabuli OÚ Trenčín, na webovom sídle OÚ Trenčín, centrálnej úradnej tabuli na webe Slovensko.sk a
súčasne musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradných tabuliach Mesta Nemšová a obcí Slávnica, Kameničany, Bolešov a
Borčice. Po zvesení žiadame poslať verejnú vyhlášku s potvrdením vyvesenia a zvesenia na OÚ Trenčín, odbor starostlivosti
o životné prostredie.

Vyvesené dňa:
Pečiatka, podpis:

Zvesené dňa:
Pečiatka, podpis:

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru
Doručuje sa
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Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu : RVSVV, s.r.o.
J. Palu 2 3
Nemšová
Slovenská republika
Mesto Nemšová
Janka Palu 2 3
914 41 Nemšová
Slovenská republika
Obec Borčice
Borčice
018 53 Borčice
Slovenská republika
Obec Bolešov
Bolešov 78
018 53 Bolešov
Slovenská republika
Obec Kameničany
Kameničany
018 54 Kameničany
Slovenská republika
Obec Slavnica
Slavnica 209
018 54 Slavnica
Slovenská republika
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282 20A
911 01 Trenčín
Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond
Búdková 36
817 15 Bratislava-Staré Mesto
Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Piešťany
Nábrežie Ivana Krasku 834 3
921 80 Piešťany
Slovenská republika
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
Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, Nemocničná 4, 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 inžinierske staviteľstvo s. r. o., Mlynské nivy 61A, 820 15 Bratislava-Ružinov
PPM Invest s. r. o., Račianska 96, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
ENG2 SR, spol. s r.o., Karpatská 23, 811 05 Bratislava-Staré Mesto
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne, Kvetná 7, 911 42 Trenčín 1
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