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Trenčín
22. 02. 2022

Vec
Stavba „4 rekreačné domy v lokalite Dlhá Lúka“ – záväzné stanovisko podľa § 16a vodného zákona

Dňa 11. 02 2022 bola Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu štátnej správy
vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín (ďalej „OU Trenčín“)
doručená žiadosť spoločnosti DDK SLOVAKIA, spol. s r. o. so sídlom Železničná 363, 905 01 Senica, IČO: 31 417
221 zastúpená na základe splnomocnenia Ing. Alenou Horešovou, s r. o. so sídlom Turá Lúka 33, 907 03 Myjava,
IČO: 46 282 564, o vydanie záväzného stanoviska podľa § 16a 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 (ďalej len „vodný zákon“)
pre pripravovanú stavbu (činnosť) „4 rekreačné domy v lokalite Dlhá Lúka“ .

Miesto stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie sa nachádza v k. ú. Chvojnica na parcelách č. KN-
E 21041 (LV 3066) na podklade KN-C 21039/1 a KN-E 21041 (LV 3066) na podklade KN-C 20986/3 (ďalej
"predmetné pozemky“).Súčasťou areálu bude obslužná komunikácia a areálové inžinierske siete. Domy budú
jednopodlažné s podkrovím.

Predložená projektová dokumentácia predmetnej stavby „4 rekreačné domy v lokalite Dlhá Lúka“, ktorú vypracoval
Ing. arch. Mgr. art. Pavol Mikulíček, PhD. autorizovaný architekt (1404AA), rieši výstavbu 4 rekreačných domov
na severnom okraji obce Chvojnica, ktoré budú umiestnené v samostatnom areáli.

V obci nie je vybudovaná verejná kanalizácia, splaškové odpadové vody z rekreačných domov budú odvádzané
do vodotesných žúmp. Zásobovanie úžitkovou vodou bude zabezpečené individuálnymi vŕtanými studňami
predpokladanej hĺbky 15 m. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené formou dovozu balenej vody vo
fľašiach. Vody z povrchového odtoku zo striech a spevnených plôch budú odvádzané voľne na terén, do
akumulačných nádrží a následne využívané na zavlažovanie, prípadne do vsakovacích šácht s filtračnou vrstvou.
Vody z povrchového odtoku z komunikácie budú odvádzané podpovrchovým vsakovaním v kombinácii vsakovacej
priehlbne a vsakovacej ryhy.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle ustanovení § 60 ods. 1 písm. i) vodného
zákona vydáva k predloženej projektovej dokumentácii stavby „4 rekreačné domy v lokalite Dlhá Lúka“, záväzné
stanovisko podľa § 16a ods. 1 vodného zákona:
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Na základe predloženej projektovej dokumentácie sa vplyv navrhovanej činnosti /stavby „4 rekreačné domy
v lokalite Dlhá Lúka“ z hľadiska požiadaviek článku 4.7 rámcovej smernice o vode a § 16 ods. 6 vodného
zákona na zmenu hladiny dotknutého útvaru podzemnej vody nepredpokladá. Nedôjde ani k zhoršeniu stavu
útvarov povrchovej vody dôsledkom nových zmien fyzikálnych vlastností útvarov povrchovej vody, nakoľko útvary
povrchovej vody sa v danej lokalite nenachádzajú. Vodný tok Chvojnica sa nachádza cca 300 m od lokality.

Na základe vyššie uvedeného pre navrhovanú činnosť „4 rekreačné domy v lokalite Dlhá Lúka“, nie je pred
povolením činnosti potrebná výnimka z environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Podľa § 73 ods. 21 vodného zákona je záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 podkladom k vyjadreniu orgánu štátnej
vodnej správy v územnom konaní k činnosti; ak sa územné konanie nevyžaduje, záväzné stanovisko je podkladom
ku konaniu o povolení činnosti.

Sprievodná projektová dokumentácia Vám bude doručená poštou.

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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08:19 Hurajová Jana, Ing. vedúci OU-TN-
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