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Vec
„Kanianka, zásobovanie vodou“ – záväzné stanovisko podľa § 16a vodného zákona

Dňa 13. 04. 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 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Partizánska cesta 5, Banská
Bystrica, IČO: 36 056 006 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 stavbu (činnosť) „Kanianka, zásobovanie vodou“. Súčasťou žiadosti bola projektová dokumentácia
navrhovanej stavby, ktorú vypracoval AQUAMAAT spol. s. r.o., Lúčna 48, 974 01 Nemce, Ing. Tomáš Hronec
(6475*A2). Stavba je situovaná v katastrálnych územiach Bojnice, Dubnica, Kanianka a Prievidza.

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 navrhovanej činnosti na základe predloženej projektovej dokumentácie stavby „Kanianka,
zásobovanie vodou“ záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 vodného zákona:

Pre navrhovanú stavbu/činnosť „Kanianka, zásobovanie vodou“ nie je pred povolením činnosti potrebná výnimka
z environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Odôvodnenie záväzného stanoviska:

predmetom navrhovanej stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie sú

„SO-01 Prívodné potrubie z diaľkového vodovodu Turček-Handlová-Prievidza (THP) do VDJ HTP Kanianka“
- vybudovanie prívodného potrubia v celkovej dĺžke 2 944,43 m z HDPE rúr PE 100 PN 16 dxt 160x14,6 mm,
ktorým bude privádzaná voda z diaľkového vodovodu Turček-Handlová-Prievidza (ďalej len „THP“) do vodojemu
HTP Kanianka. Súčasťou stavebného objektu SO-01 bude aj automatická tlaková stanica.

„SO-02 Rekonštrukcia vodovodného potrubia V Bojniciach“ – rekonštrukcia jestvujúceho vodovodného potrubia
celkovej dĺžky 1400 m, z HDPE PE100 PN 10 potrubia dxt 225x13,4 mm. Súčasťou stavebného objektu je aj
vodomerná šachta a osadenie podzemných hydrantov, kalníkov, vzdušníkov a sekčných uzáverov.
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Realizáciou stavby sa zabezpečí dostatočné množstvo pitnej vody pre obce Kanianka a Poruba, nakoľko zásobovanie
pitnou vodou z vodného zdroja Tužina už v súčasnosti nepostačuje. Zvýšením profilu potrubia a výmenou
existujúceho potrubia v Bojniciach sa zabezpečí zásobovanie obyvateľov okrajovej časti mesta Bojnice pitnou
vodou.

Na základe predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie sa vplyv navrhovanej činnosti „Kanianka, zásobovanie
vodou“ 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 k zhoršeniu stavu útvarov povrchovej vody
dôsledkom nových zmien fyzikálnych vlastností útvarov povrchovej vody. Preto 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. Záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 je podkladom v konaní o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie.
Toto záväzné stanovisko sa v súlade s § 16a ods. 5 vodného zákona zverejní na webovom sídle okresného úradu v
sídle kraja a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR po dobu 30 dní.

Príloha: projektová dokumentácia v tlačenej forme

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky



KÓPIA

Číslo spisu Por.č.záznamu Číslo záznamu Typ záznamu Forma originálu
OU-TN-OSZP2-2022/017103 002 0040590/2022 Externý odoslaný záznam hodnoverná elektronická

Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 0040590/2022

Vec: „Kanianka, zásobovanie vodou“ – záväzné stanovisko podľa § 16a vodného zákona

Parafa Dátum/čas Meno Pozícia Org.útvar Funkcia V zast. Zastúpil Poznámka

Schválené 28.04.2022 
09:51 Hurajová Jana, Ing. vedúci OU-TN-

OSZP  Áno Prekop Daniel, Ing.  


	Úradný list
	Elektronické podpisy ku dňu: 28.04.2022 10:10

