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Vec
Oznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho pojednávania
zmena režimu činnosti vodný zdroj Veľké Bierovce studňa HŠB-1

Žiadateľ, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, IČO 36 302 724 podal dňa 05.
06. 2020 na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie návrh na zmenu režimu činnosti v
ochrannom pásme vodného zdroja Veľké Bierovce studňa HŠB-1. Tento vodný zdroj bol vyhlásený rozhodnutím
Okresného národného výboru v Trenčíne, odborom poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, zo dňa
10. 03. 1989 pod číslom PLVH 3658/1988-405. Uvedeným rozhodnutím bolo určené ochranné pásmo na ochranu
výdatnosti, akosti a zdravotnej nezávadnosti vodného zdroja Veľké Bierovce studňa HŠB-1, ako aj príloha č. 1 tohto
rozhodnutia vydaná pod značkou PLVH 3658/1988-405 zo dňa 30. 12. 1988, ktorou boli určené obmedzujúce, alebo
zakázané činnosti a spôsob hospodárenia (režim činností) v pásmach hygienickej ochrany. Uvedené rozhodnutie
bolo zmenené rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia Trenčín, odborom štátnej správy starostlivosti
o životné prostredie obvodu, zo dňa 11. 04. 2013 pod číslom OÚŽP/2013/1109/6321 TSL. Zmena rozhodnutia sa
týkala zmeny spôsobu hospodárenia - režimu činnosti v tomto ochrannom pásme.

Zmenou rozhodnutia bude v ochrannom pásme vodného zdroj Veľké Bierovce studňa HŠB-1, na základe
hydrogeologického posudku „Rýchlostná cesta R2 Križovatka D1 – Trenčianska Turná“ - „Aktualizácia
hydrogeologického posudku vodného zdroja Veľké Bierovce“ vypracovaného zodpovedným riešiteľom RNDr.
Annou Grenčíkovou a kol. v apríli 2020 zmenený režim hospodárenia. Dôvodom zmeny je povolenie výstavby
rýchlostnej cesty R2, na pozemkoch par. KN E č. 208, 210, 211/70, 211/69, 211/68 v k. ú. Chocholná – Velčice
a pozemkoch par. KN C č. 496/7, 496/28 (okraj) v k. ú. Veľké Bierovce za dodržania podmienok určených
hydrogeologickým posudkom a záväzným stanoviskom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v
Trenčíne, vydaným dňa 16. 06. 2020, pod číslom RUVZ/2020/02935-003.

Dňom podania návrhu začalo v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov vodoprávne konanie.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 1 a § 5 zákona č.
525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, podľa § 61 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 (vodný zákon) v platnom znení
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podľa § 18 ods. 3 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v súlade s ustanovením § 73 ods.
5 vodného zákona verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania vo veci
zmeny režimu činnosti - zmeny hospodárenia v ochrannom pásme vodného zdroja Veľké Bierovce studňa HŠB-1
v ochrannom pásme II. stupňa na pozemkoch par. KN E č. 208, 210, 211/70, 211/69, 211/68 v k. ú. Chocholná –
Velčice a na pozemkoch par. KN C č. 496/7, 496/28 (okraj) v k. ú. Veľké Bierovce podľa ustanovení § 32 ods. 9
vodného zákona.

Nakoľko to povaha veci nevyžaduje, hranice ochranného pásma vodného zdroja sa nemenia, mení sa len spôsob
hospodárenia – povoľuje sa výstavba rýchlostnej cesty R2 cez ochranné pásmo vodného zdroja Veľké Bierovce
studňa HŠB-1, za dodržania podmienok stanovených hydrogeologickým posudkom a záväzným stanoviskom
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, správny orgán upúšťa od ústneho pojednávania.

Do podkladov rozhodnutia môžu účastníci konania nazrieť na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o
životné prostredie – oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 01
Trenčín (č. kancelárie 311) počas pracovných dní v čase od 08.00-14.00.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k zmene rozhodnutia číslo PLVH 3658/1988-405, zo dňa
10. 03. 1989, v súlade s § 73 ods. 5 vodného zákona uplatniť v lehote 15 dní od doručenia tohto oznámenia. Na
neskôr podané námietky nebude braný zreteľ.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obcí Chocholná
– Velčice a Veľké Bierovce spôsobom v obci obvyklým a na úradnej tabuli Okresného úradu Trenčín (taktiež na
webovej stránke Okresného úradu Trenčín).
Posledný deň vyvesenia je dňom oznámenia.

Vyvesené dňa: ............................................ Zvesené dňa: ....................................................

Pečiatka, podpis: .......................................... Pečiatka, podpis:.................................................

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 5
Obec Chocholná - Velčice, Chocholná - Velčice 312, 913 04 Chocholná-Velčice
Obec Veľké Bierovce, Veľké Bierovce 24, 913 11 Veľké Bierovce
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 1
Národná diaľničná spoločnosť, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 4
DPP Žilina, s.r.o., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava 3
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