Okresný úrad Ilava
odbor starostlivosti o životné prostredie
Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava

OÚ-IL-OSŽP-2019/000097-04 SUC

Ilava 19. 03. 2019

Vec
Obec Bohunice
- návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby
- žiadosť o zmenu stavby

Verejná vyhláška
OZNÁMENIE
o začatí kolaudačného konania spojeného s konaním o zmene stavby
a nariadení ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním

Navrhovateľ: Obec Bohunice
so sídlom:
Obecný úrad, Bohunice 103, 018 52 Pruské
IČO:
36 115 622
podal dňa:
02. 11. 2018 na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie návrh na
vydanie kolaudačného rozhodnutia časti stavby „Združený vodovod Krivoklát – Bohunice“
Stavebné objekty:
SO 101- Zachytenie prameňov v pramenisku Kražiny
SO 102- Prívod vody do vodojemu Krivoklát
SO 103- Vodojem 100 m3 Krivoklát
SO 104- Prívod vody do Obce Krivoklát
SO 105- Odvod prepadovej vody z vodojemu Krivoklát
SO 110- Vodovod v Obci Krivoklát
SO 112- Prívod NN do VDJ Krivoklát
SO 114- Odstránenie a obnova živičného krytu vozovky št. cesty III/507 32 (obec Krivoklát)
Prevádzkové súbory:
PS 603 Prevádzkové potrubia vo vodojeme Krivoklát
PS 604 Dezinfekcia vody vo vodojeme Krivoklát
PS 605 Meranie a regulácia
realizovanej na pozemkoch v katastrálnom území Krivoklát:
parc. č. KN-C 661/2 (z parcely bude odčlenený pozemok 661/3 - pramenisko, 661/4- pramenisko,
661/5- pramenisko, 661/6 – objekt zberača), 663/1(z parcely bude odčlenený pozemok 663/3 – objekt
zberača), 663/2 (KN-E 5126, 5124), 597/2 (KN-E 5124), 589/3 (KN-E 5139), 692 (KN-E 948/504,
5031, 948/507, 5030, 5029), 686 (KN-E 5029, 927), 593 (KN-E 5035), 591 (KN-E 5035, 927, 5029,
5044, 970/503, 5064), 685 (KN-E 927, 5029, 970/501, 5044, 970/503), 688 (KN-E 5029), 620 (KN-E
5073), 621 (KN-E 5073, 5029), 450 (KN-E 5029), 449(KN-E 5029, 976/501), 590 (KN-E 976/501,
975, 5069, 977, 979/101, 5059, 5075), 448 (KN-E 976/501), 447 (KN-E 976/501, 5069, 979/101,
978), 446 (KN-E 5075, 5115), 703 (KN-E 979/101, 979/202, 5059, 5075), 589/3 (KN-E 5139), 588
(KN-E 5139, 5025, 1124), 532/2 (bude rozčlenený na 532/5 – vodojem a 532/2), 704 (KN-E 5025),
532/1 (KN-E 982, 1125, 1133), 541 (KN-E 5067), 540 (KN-E 5067), 531 (KN-E 1135, 1134), 362
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(KN-E 5013), 146, 363/1 (KN-E 5016), 147/3 (KN-E 150), 365 (KN-E 5039), 368/1 (KN-E 5028,
5006), 366/2, 155/1, 153/1, 163 (KN-E 341), 546 (KN-E 140/502), 186/1 (KN-E 73), 363/2 (KN-E
5082), 359 (KN-E 5011), 360/1 (KN-E 5011), 360/2 (KN-E 5009/501), 356 (KN-E 5054), 275, 276,
44/3, 44/2, 370/2, 364/1 (KN-E 5106, 5018, 2036/501), 313, 326/1 (KN-E 5006), 327, 364/2 (KN-E
2036/502), 347 (KN-E 1444/502)
v tomto rozsahu:
zachytenie prameňov
vodovodné potrubie DN 110 do zberača dĺžky 193,6 m
vodovodné potrubie prepad PE DN 110 dĺžky 20,36 m
vodovodné potrubie 1 x PE DN 90 a 2 x PE DN 110 zdroje – vodojem, dĺžka 1700,05 m
vodojem Krivoklát
prepad z vodojemu 13,54 m
vodovodné potrubie, vodojem - obec Krivoklát, dĺžka 1850,91 m
vodovodné potrubie, obec, dĺžka 410,52 m
odbočky do ulíc, dĺžka 300 m
Celková dĺžka: 4488,98 m
Zároveň navrhovateľ požiadal o zmenu stavby, nakoľko pri výstavbe vodovodného potrubia
došlo k miernej zmene trasovania na pozemkoch v k. ú. Krivoklát z dôvodu nevhodných terénnych
podmienok.
Vodná stavba „Združený vodovod Krivoklát – Bohunice“ – líniová stavba bola povolená
rozhodnutím bývalého Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne č. F2005/00576-004-IVK
zo dňa 04.05.2005 (právoplatnosť nadobudlo dňa 06.06.2005).
Zmeny stavby pred dokončením boli povolené rozhodnutiami Obvodného úradu životného
prostredia v Trenčíne č. F2005/3489-003 zo dňa 07.12.2005 (právoplatnosť nadobudlo
dňa 18.01.2006), č. OÚŽP/2010/00485-008 ISD zo dňa 25.02.2010 (právoplatnosť nadobudlo dňa
30.03.2010) a č. OÚŽP/2010/01655-007 ISD zo dňa 24.06.2010 (právoplatnosť nadobudlo
30.07.2010).
Posledná zmena termínu na dokončenie stavby bola povolená rozhodnutím Okresného úradu
Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OÚ-IL-OSŽP-2016/000218-06 SUC zo dňa 19. 02.
2016 (právoplatnosť nadobudlo dňa 23. 03. 2016) – stanovená bola na 36 mesiacov od nadobudnutia
právoplatnosti uvedeného rozhodnutia.
Navrhovateľ pri podaní návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia nepredložil všetky doklady
potrebné pre vydanie rozhodnutia v predmetnej veci podľa § 17 a § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie preto rozhodnutím č. OÚ-IL-OSŽP2019/000355-05 SUC zo dňa 28. 11. 2018, právoplatné dňa 30. 11. 2018, prerušil konanie
a vyzval navrhovateľa na doplnenie podania o požadované doklady.
Dňa 13. 03. 2019 bolo podanie doplnené.
Dňom podania žiadosti bolo začaté kolaudačné konanie podľa § 79 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (stavebný zákon).
Podľa § 81 ods. 4 stavebného zákona sa s kolaudačným konaním sa môže spojiť konanie o
zmene stavby (§ 68), pokiaľ sa skutočné realizovanie podstatne neodchyľuje od dokumentácie
overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.
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Doručenie verejnou vyhláškou Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie
vykonáva na základe veľkého počtu účastníkov konania a z dôvodu, že sa jedná o líniovú stavbu
podľa § 139 ods. 3 písm. e) stavebného zákona.
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán
štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a podľa § 61 zákona NR SR 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 stavebného zákona
oznamuje
verejnou vyhláškou podľa § 80 stavebného zákona začatie kolaudačného konania a podľa § 68
stavebného zákona v súlade s § 81 ods. 4 stavebného zákona, v súlade § 18 ods. 3 správneho poriadku
konanie o zmene stavby účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a súčasne nariaďuje
k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
14. 05. 2019 (utorok) o 10:00 h
so stretnutím na obecnom úrade Krivoklát.
Na ústnom pojednávaní navrhovateľ predloží doklady v súlade s § 17 a § 18 vyhlášky MŽP SR
č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a preukáže splnenie
podmienok daných v uvedenom stavebnom povolení.
Súčasne týmto oznámením Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa §
33 ods. 2 správneho poriadku v znení neskorších právnych predpisov v y z ý v a účastníkov
konania, aby sa najneskôr na ústnom pojednávaní vyjadrili k podkladu rozhodnutia i k spôsobu
jeho zistenia, prípadne navrhli jeho doplnenie.
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu do termínu ústneho pojednávania nahliadnuť
do podkladov rozhodnutia na Okresnom úrade Ilava, odbore starostlivosti o životné prostredie,
Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava (klientske centrum prízemie č. d. 10) a pri ústnom pojednávaní
spojenom s miestnym zisťovaním a svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie
na ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.
Správny orgán na pripomienky a námietky, ktoré nebudú oznámené najneskôr na ústnom
pojednávaní, neprihliadne.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca splnomocnenie
na zastupovanie.

Ing. Vít Ondráš
vedúci odboru
Vybavuje: Ing. Daniela Suchánková / 0961225705
e-mail: daniela.suchankova@minv.sk
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Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej
tabuli obce Bohunice, obce Krivoklát a Okresného úradu Ilava a jeho internetovej stránke
(http“//www.minv.sk/?uradna-tabula-ou-ilava). Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesené dňa:

.............................................

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

.............................................
pečiatka, podpis

.............................................
pečiatka, podpis

Vyvesené na internete dňa: ....................................

Zvesené na internete dňa: ...........................

Oznámenie sa doručí:
Účastníci konania:
1. Obec Bohunice, Obecný úrad 103, 018 52 Pruské
2. Obec Krivoklát, Obecný úrad 77, 018 52 Pruské
3. TEVYS AQUA s.r.o. projektový ateliér, Ing. Štefan Bagin, Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
(projektant)
4. oznámenie verejnou vyhláškou ostatným účastníkom konania (vlastníkom pozemkov, na ktorých
bola stavba realizovaná a vlastníkom susedných nehnuteľností)
Dotknuté orgány:
5. Obec Pruské, Stavebný úrad, Pod kostolom 1, 018 52 Pruské
6. Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 921 80
Piešťany
7. Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I. Púchov,
020 71 Nimnica
8. Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
9. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
10. Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
11. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
13. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911
49 Trenčín
14. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
15. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov
1130/50, P.O. Box 154, 017 50 Považská Bystrica
17. Inšpektorát práce, Hodžova 36, 911 01 Trenčín
18. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo
19. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny
Prizvaní:
20. FURMET GROUP, s.r.o., Stred 47/7, 017 01 Považská Bystrica (zhotoviteľ), IČO 36294144
(zhotoviteľ)

