
OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
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Číslo spisu
OU-NM-OSZP-2021/012508-005

Nové Mesto nad
Váhom
16. 12. 2021

Rozhodnutie
o kolaudácii stavby

Výrok
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán
štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zák. č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v znení
neskorších predpisov, v súlade s § 61 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej vodný zákon) v platnom znení a špeciálny stavebný úrad v zmysle
§ 120 zák č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len
stavebný zákon) po preskúmaní návrhu stavebníka Obce Modrovka, 916 35 Modrovka č. 35, IČO: 00 687 243

p o v o ľ u j e
podľa § 26 ods. 4 vodného zákona v súlade s § 82 ods. 1 stavebného zákona
u ž í v a n i e v o d n e j s t a v b y

objektu: SO 65 Vodovod vybudovaného v rámci stavby: IBV Modrovka – lokalita „Za škôlkou“ na pozemkoch
reg. C-KN parcela č. 136/3, 136/4, 137/1, 138/9, 138/10, 288/26, 288/27, 288/29, 288/30, 288/33, 288/35, 288/37 a
288/43 v k. ú. Modrovka pre stavebníka Obce Modrovka, 916 35 Modrovka č. 35, IČO: 00 687 243.
Stavba bola povolená rozhodnutím Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odborom starostlivosti o životné
prostredie pod č. j. OU-NM-OSZP-2013/00198-05 dňa 22. 11. 2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 12.
2013. Užívanie stavby sa povoľuje v tomto rozsahu:

obj. SO 65 Vodovod:
• Vybudovaný vodovod bude zabezpečovať zásobovanie novovybudovanej IBV Modrovka – lokalita „Za škôlkou“
v obci Modrovka pitnou a požiarnou vodou.
V rámci stavby je vybudované:
- vodovodné potrubie VETVA „V1“ 1. časť HDPE PE 100 D110 x 6,6 mm v dĺžke 181,12 m, ktorá je napojená
na existujúci verejný vodovod PVC DN 100 mm na pozemku parcela č. 288/43 v k. ú. Modrovka a ukončená je
podzemným hydrantom H2=K
- vodovodné potrubie VETVA „V1“ 2. časť HDPE PE 100 D110 x 6,6 mm v dĺžke 237,84 m, ktorá je napojená
na existujúci verejný vodovod PVC DN 100 mm na pozemku parcela č. 136/4 v k. ú. Modrovka a ukončená je
podzemným hydrantom H3
- vodovodné potrubie VETVA „V2“ HDPE PE 100 D110 x 6,6 mm v dĺžke 108,19 m, ktorá je napojená na VETVU
„V1“ 1. časť na pozemku parcela č. 137/1 v k. ú. Modrovka a ukončená je podzemným hydrantom H6.
• Na vyššie uvedených vodovodných vetvách sú osadené podzemné hydranty H1 – H6.
Zmeny skutočného zrealizovania stavby oproti projektovej dokumentácii overenej vo vodoprávnom konaní sú
vyznačené v geodetickom zameraní stavby a spočívajú v zmene označenia vodovodného potrubia zrealizovaného v
rámci I. etapy z VETVY V „1“ na označenie tejto vetvy ako VETVA „V1“ 1. časť, VETVA „V1“ 2. časť a VETVA
„V2“, v zrealizovaní časti vodovodného potrubia v rámci I. etapy v celkovej dĺžke 527,15 m z celkovej povolenej
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dĺžky 705,7 m, v zmene napojenia VETVY „V1“ 1. časť na existujúci verejný vodovod na pozemku parcela č. 288/43
v k. ú. Modrovka, v zmene napojenia VETVY „V1“ 2. časť na existujúci verejný vodovod na pozemku parcela č.
136/4 v k. ú. Modrovka a v zmene parcelných čísiel pozemkov v danej lokalite v zmysle geodetického zamerania
stavby, na ktorých sa jednotlivé vodné vetvy nachádzajú.

Pre užívanie stavby tunajší úrad určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov tieto podmienky:
- Prevádzkovateľom vodnej stavby je:
Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s.r.o., 916 34 Lúka č. 205.
- Zmenu prevádzkovateľa vodnej stavby oznámiť Okresnému úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru starostlivosti
o životné prostredie, orgánu štátnej vodnej správy.

Odôvodnenie
Dňa 03. 11. 2021 podal stavebník Obce Modrovka, 916 35 Modrovka č. 35, IČO: 00 687 243 na tunajší úrad žiadosť
o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 26 ods. 4 vodného zákona v súlade s § 82 ods. 1 stavebného zákona
na vodnú stavbu - objekt: SO 65 Vodovod vybudovaný v rámci stavby: IBV Modrovka – lokalita „Za škôlkou“
na pozemkoch reg. C-KN parcela č. 136/3, 136/4, , 137/1, 138/9, 138/10, 288/26, 288/27, 288/29, 288/30, 288/33,
288/35, 288/37 a 288/43 v k. ú. Modrovka.
Stavba bola povolená rozhodnutím Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odborom starostlivosti o životné
prostredie pod č. j. OU-NM-OSZP-2013/00198-05 dňa 22. 11. 2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 12.
2013.
V rámci stavby bol v uvedenej lokalite vybudovaný vodovod VETVA „V1“ 1. časť HDPE PE 100 D110 x 6,6 mm
v dĺžke 181,12 m, VETVA „V1“ 2. časť HDPE PE 100 D110 x 6,6 mm v dĺžke 237,84 m a VETVA „V2“ HDPE
PE 100 D110 x 6,6 mm v dĺžke 108,19 m, ktoré budú zabezpečovať zásobovanie novovybudovanej IBV Modrovka
– lokalita „Za škôlkou“ v obci Modrovka pitnou a požiarnou vodou.
Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.
Následne na to Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil dňa 05.
11. 2021 pod č. j. OU-NM-OSZP-2021/012508-002 začatie kolaudačného konania všetkým účastníkom konania a
dotknutým orgánom a nariadil ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň 02. 12. 2021, pri ktorom si mohli
účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť svoje námietky a pripomienky. V priebehu konania si zákonnej lehote
nikto neuplatnil pripomienky a námietky. Z neúčasti na konaní a miestnom zisťovaní sa osparavedlnil dňa 11. 11.
2021 zástupca Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne.
Na kolaudačnom konaní bolo zistené, že stavba je uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovali
Ing. Adamcová Lucia, Lomonosovova 6, 917 08 Trnava, autorizovaný stavebný inžinier pod č. 5198*SP*12
a Ing. Martin Bejda, Bernolákova 71, 919 21 Zeleneč, autorizovaný stavebný inžinier pod č. 4291*A2, až na
zmeny odsúhlasené na kolaudačnom konaní a vyznačené v geodetickom zameraní stavby, ktoré spočívajú v zmene
označenia vodovodného potrubia zrealizovaného v rámci I. etapy z VETVY V „1“ na označenie tejto vetvy ako
VETVA „V1“ 1. časť, VETVA „V1“ 2. časť a VETVA „V2“, v zrealizovaní časti vodovodného potrubia v rámci I.
etapy v celkovej dĺžke 527,15 m z celkovej povolenej dĺžky 705,7 m, v zmene napojenia VETVY „V1“ 1. časť na
existujúci verejný vodovod na pozemku parcela č. 288/43 v k. ú. Modrovka, v zmene napojenia VETVY „V1“ 2. časť
na existujúci verejný vodovod na pozemku parcela č. 136/4 v k. ú. Modrovka a v zmene parcelných čísiel pozemkov
v danej lokalite v zmysle geodetického zamerania stavby, na ktorých sa jednotlivé vodné vetvy nachádzajú.
Ku kolaudácii vyššie uvedenej stavby bolo doložené záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva so sídlom v Trenčíne k užívaniu stavby č. j. RUVZ/2021/04015-002 zo dňa 30. 08. 2021,
vyjadrenie Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy
odpadového hospodárstva ku kolaudácii stavby č. j. OU-NM-OSZP-2021/011481-2 zo dňa 02. 11. 2021, stanovisko
od Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Nové Mesto nad Váhom uvedené v protokole z
kolaudačného konania zo dňa 02. 12. 2021 a Nájomnú zmluvu uzatvorenú medzi prenajímateľmi p. Ľubomírom
Kováčikom, 916 35 Nová Lehota, č. 42, p. Boženou Praženkovou, 916 35 Modrovka č. 26, p. Renátou Kubaškovou,
Nám. Antona Bernoláka 1045/12, 029 01 Námestovo, Ing. Pavlom Strakotom, 916 35 Modrovka č. 1, p. Viliamom
Šlahorom, 916 35 Modrovka č. 56 a p. Ivetou Valovičovou, 916 33 Hrádok č. 133 a nájomcom Obcou Modrovka,
916 35 Modrovka č. 35, IČO: 00 687 243 zo dňa 01. 04. 2019 za účelom zabezpečenia vybudovania vodovodnej
vetvy na pozemku parcela reg. C č. 288/43 v k. ú. Modrovka.
Podmienky a pripomienky uvedené v stanoviskách a vyjadreniach jednotlivých účastníkov konania a dotknutých
orgánov sú akceptované v podmienkach tohto rozhodnutia vo výrokovej časti.



3 / 3

Užívaním stavby nie je ohrozené životné prostredie a nie sú obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov
konania, preto Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Stavebník, Obce Modrovka, 916 35 Modrovka č. 35, IČO: 00 687 243 je v zmysle zák. č. 468/2000 Z.z., ktorým sa
mení a dopĺňa zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od platenia
správneho poplatku.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Nové Mesto
nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom.
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Ľubica Hrušovská
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10119
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