
      OB EC  OMŠENIE 

Obecný úrad,  914 43 Omšenie č.330 

StÚ – 1457/2013-003/Mi                                           dňa    20.12.2016 
Vybavuje : Ing. Jozef Mitický, tel, 0902911218. 
 mitoun@centrum.sk 

 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 odst. 4 správneho poriadku  a musí byť vyvesené po dobu 15 dní 
na úradnej tabuli Obce Omšenie.  

VYVESENÉ DŇA:   22.12.2016 
ZVESENÉ DŇA: 
POTVRDENÉ DŇA: 
PRIPOMIENKY: boli – neboli 

    ________________________          
                                   Obec Omšenie 
 
 
VYVESENÉ DŇA: 04.01.2017 
ZVESENÉ DŇA: 
POTVRDENÉ DŇA: 
PRIPOMIENKY: boli – neboli 

    ________________________          
                                   Obec Krásna Ves 
 

 ROZHODNUTIE  
 
 Obec Omšenie príslušný stavebný úrad na základe určenia podľa § 119 ods. 1. v 
spojení s§ 117  ods. 1.  zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej 
len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 
Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a 
doplnení stavebného zákona v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, posúdilo návrh spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 361 518 na vydanie rozhodnutia 
o umiestnení stavby „TN Trenčín, Omšenie, Veľké lúky, VNV, VNK, TS, DT, NNK  a 
vydáva toto rozhodnutie: návrh o umiestnení líniovej stavby sa 
 

zamieta 
v súlade s § 37 ods.4 stavebného zákona. 

Odôvodnenie 
 

 Navrhovateľ Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava, 
IČO: 36 361 518, podal  návrh na vydanie rozhodnutia  o umiestnení líniovej stavby „TN 
Trenčín, Omšenie, Veľké lúky, VNV, VNK, TS, DT, NNK na pozemkoch ktoré prechádzajú 
mimo zastavené územie, cez katastrálne územie Krásna Ves a katastrálne územie Omšenie. 
Stavebný úrad na základe nesúhlasného stanoviska Obce Krásna Ves a vyjadrenia 
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Nitra (ďalej len "ZVS, a.s.) navrhovateľom 
podaný návrh zamietol podľa § 37 ods. 4 staveb. zákona. Na základe odporúčania 
druhostupňového orgánu, ktorý uvedené rozhodnutie zrušil as dal na nové prejednanie. Na 
základe toho Obec Omšenie ako stavebný úrad v novom prejednaní vo veci požiadala 
Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, Trenčín, v súlade s 



§ 136 ods. 3 stavebného zákona o potvrdenie, alebo zmenu uvedeného záväzného stanoviska 
č. OUŽP/2012/03258-002 TMM zo dňa 30. 10.2012. Potreba opätovného preskúmania 
stanoviska orgánu ŠVS vydaného žiadateľovi ENERMONT, Hraničná 14, 827 14 Bratislava, 
vznikla na základe stanoviska obce Krásna Ves č. 162/2015 zo dňa 07.04.2015, v ktorom 
obec nesúhlasí s realizáciou predmetnej stavby v katastrálnom území obce Krásna Ves, čo 
zdôvodňuje možným ohrozením zásobovania vodou obci Timoradza a Krásna Ves a 
ohrozením kvality vody Ponitrianskeho skupinového vodovodu. Okresný úrad Bánovce nad 
Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie si listom zo dňa 11. 12. 2015 vyžiadal 
doplnenie žiadosti o projektovú dokumentáciu posudzovanej stavby a vyjadrenie 
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Nitra, ako správcu vodárenského zdroja 
Slatinská pramenná línia.  Stavebný úrad uviedol, že nakoľko vznikol rozpor v dôsledku 
záväzných stanovísk podľa § 140a ods. l písm. c) stavebného zákona, je na účely rozporov 
nadriadeným orgánom Ministerstvo vnútra SR, do pôsobnosti ktorého patrí Okresný úrad 
Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, preto žiada o potvrdenie, 
alebo zmenu stanoviska č. OÚ-BN-OSZP-2016/000116-003 zo dňa 01. 02. 2016, ktorého 
kópiu zaslal v prílohe.  

 
Okresnému úradu Trenčín, odboru opravných prostriedkov, referátu starostlivosti o 

životné prostredie (ďalej len OÚ Trenčín, OOP) bolo dňa 12.09.2016 postúpené z Okresného 
úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie podanie obce Omšenie zo dňa 
23.06.2016 "TN Trenčín, Omšenie, Veľké Lúky - VNV, VNK, TS, DT, NNK" zmena 
záväzného stanoviska". Predmetné podanie adresovala obec Omšenie, ako príslušný stavebný 
úrad, Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, ktoré ho postúpilo listom zo dňa 01. 07. 2016 
na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len MŽP SR). MŽP SR 
postúpilo podanie listom zo dňa 11. 08. 2016 Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti 
o životné prostredie, ktoré ho následne listom zo dňa 07.09.2016 postúpilo na Okresný úrad 
Trenčín, odbor opravných prostriedkov. Dňa 25. 10.2016 bolo OÚ Trenčín, OOP doručené z 
obce Omšenie doplnenie podkladov, a to kompletného projektu s prílohami. 

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal 
dňa 01. 02. 2016 pod č. OÚ-BN-OSZP-2016/000116-003 zmenu záväzného stanoviska k 
predmetnej stavbe, v ktorej uviedol, že v súlade s § 136 zákona č. 50/1976 o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
stavebný zákon) mení stanovisko orgánu štátnej vodnej správy v časti týkajúcej sa okresu 
Bánovce nad Bebravou tak, že posudzovaná stavba "TN Trenčín, Omšenie, Veľké Lúky - 
VNV, VNK,TS, DT, NNK" na území okresu Bánovce nad Bebravou z hľadiska ochrany 
vodných pomerov nie je možná.  

 
Na základe vyššie uvedeného OÚ Trenčín, OOP uviedol, že dokument Okresného 

úradu Bánovce nad Bebravou, odboru starostlivosti o životné prostredie Č. OÚ-BN-OSZP- 
2016/000116-003 zo dňa 01. 02.2016 je potrebné považovať za zmenu záväzného stanoviska 
k predmetnej stavbe v zmysle § 140b ods. 3 stavebného zákona, kedy túto zmenu záväzného 
stanoviska vydal právny nástupca dotknutého orgánu, teda Obvodného úradu životného 
prostredia v Trenčíne, a to pre územný obvod okresu Bánovce nad Bebravou. OÚ Trenčín, 
OOP má za to, že tento dokument je potrebné posudzovať podľa obsahu a to, ako zmenu 
záväzného stanoviska dotknutého orgánu. Na základe uvedeného OÚ Trenčín, OOP uvádza, 
že nevznikol rozpor v dôsledku protichodných záväzných stanovísk dotknutých orgánov na 
úseku štátnej vodnej správy, ale došlo k zmene záväzného stanoviska dotknutého orgánu jeho 
právnym nástupcom. 

 
 
 



Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní  možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa  doručenia rozhodnutia 
na  Obec Omšenie. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie možno 
preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov v zmysle 
správneho poriadku. 
 
 
 
 

 
            
   
    

Mgr. Alojz Marček 
                   starosta  obce Omšenie 

 
 
 
 
 
 
Doručí sa: 
1. Soňa Sokolová bytom Muškátová 2469, Topoľčany 
2. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1  
3. Obec Omšenie  
4. Obec Krásna Ves, 956 53  Krásna Ves, 
5. Doručenie verejnou vyhláškou z dôvodu že sa jedná o líniovú stavbu podľa §36 ods 4 stav. 

zákona  
6. vyvesiť do vývesky Obce Krásna Ves 
7. vyvesiť do vývesky Obce Omšenie 
Na vedomie: 
8. Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s., 1. mája 11, 911 01 Trenčín 
9. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ, Továrnická 2208, 955 55  Topoľčany 
10. Západoslovenská Distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  
11. Archeologický ústav SAV, Akademická  č.2, 949 21  Nitra 
12. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 
13. Krajské  riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín 
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 
15. Slovak Telecom, a.s., Centrum služieb infraštruktúry sever, Poštová č. 1, 010 08 Žilina 
16. Okresný úrad, odbor  starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín  
17. Ministerstvo obrany, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, Bratislava 


