
KÓPIA

Číslo spisu Por.č.záznamu Číslo záznamu Typ záznamu Forma originálu
OU-TN-OSZP2-2022/006495 002 0006301/2022 Externý odoslaný záznam hodnoverná elektronická

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911  01  Trenčín

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
Telefón
+421327411671

E-mail
oszp.tn@minv.sk

Internet IČO
00151866

• •
KRAPS, s. r. o.
SNP 900/13
019  01  Ilava
Slovenská republika

• •

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
OU-TN-OSZP2-2022/006495-002

Vybavuje/linka
JUDr.Rajníček/kl.688

Trenčín
21. 01. 2022

Vec
Stavba „Polyfunkčný bytový dom A, Hliny 1, Nová Dubnica“ – záväzné stonovisko podľa § 16a vodného zákona

Dňa 17. 01. 2022 bola Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu štátnej správy
vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja doručená žiadosť spoločnosti KRAPS, s.r.o., so sídlom SNP
900/13, 019 01 Ilava 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 stavebné objekty stavby „Polyfunkčný bytový dom A, Hliny 1, Nová Dubnica“:
SO 202.1 Vodovodná prípojka pre SO 101
SO 203.1 Areálová splašková kanalizácia pre SO101
SO 203.3 Prípojka splaškovej kanalizácie pre SO 101.

Predložená projektová dokumentácia predmetných stavebných objektov stavby „Polyfunkčný bytový dom A, Hliny
1, Nová Dubnica“, ktorú vypracoval Ing. Dušan Krupala, projektová kancelária KRUPALA ,s.r.o., Trenčín rieši
pripojenie navrhnutého polyfunkčného bytového domu na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu a odvádzanie vôd
z povrchového odtoku.

Splaškové odpadové vody z objektu budú odvádzané do hlavnej mestskej stoky verejnej kanalizácie DN 1500/2300,
objekt bude napojený na verejný vodovod v komunikácii pred obchodným domom Lidl. Vody z povrchového odtoku
zo striech budú odvádzané do vsakovacieho zariadenia VS 2 v priestore parkoviska pred bytovým domom. Vody z
parkovísk a komunikácií okolo objektu budú po prečistení v odlučovači ropných látok odvádzané do samostatného
vsakovacieho zariadenia.

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 „Polyfunkčný bytový dom A, Hliny 1, Nová Dubnica“,
stavebné objekty
SO 202.1 Vodovodná prípojka pre SO 101
SO 203.1 Areálová splašková kanalizácia pre SO101
SO 203.3 Prípojka splaškovej kanalizácie pre SO 101.
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záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 vodného zákona:

pre navrhovanú činnosť nie je pred povolením činnosti potrebná výnimka z environmentálnych cieľov podľa § 16
ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Navrhovanou činnosťou nebude dotknutý žiadny vodný tok, t. j. nedôjde k žiadnemu ovplyvneniu útvaru povrchovej
vody, ani sa nepredpokladá vplyv realizácie objektu na zmenu hladiny útvaru podzemnej vody.
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.

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Parafa Dátum/čas Meno Pozícia Org.útvar Funkcia V zast. Zastúpil Poznámka

Schválené 21.01.2022 
14:00 Hurajová Jana, Ing. vedúci OU-TN-

OSZP  Nie   
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