Obec Trenčianska Teplá
M. R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá
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Č.: SU– 7153/502/2018 ER
Vybavuje: Ing. Eva Remšíková

V Trenčianskej Teplej dňa 18.06.2018

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA

Stavebník Jozef Hupčík, Dubovecká 396/47, 914 01 Trenčianska Teplá, v zastúpení
stavebníkov v zmysle splnomocnenia zo dňa 15.03.2018 a 18.05.2018, podal dňa 25.05.2017
a doplnil dňa 15.06.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
Vodovodná prípojka – Hupčík + Okolicsányi – ul. Dubovecká, Tr. Teplá
(ďalej len "stavba") na pozemkoch KN-C parcela č. 6480/1 – zastavaná plocha a nádvorie,
KN-E parcela č. 2513 – orná pôda, KN-C parcela č. 2516/3 – orná pôda, KN-C parcela č.
2517/1 – zastavaná plocha a nádvorie, KN-C parcela č. 2518/1 – záhrady, KN-C parcela č.
2518/3 – zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území Trenčianska Teplá, obec
Trenčianska Teplá.
Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.
Obec Trenčianska Teplá, ako stavebný úrad I. stupňa príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") v spojení s ustanovením § 5 písm. a) bod 1
zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a
bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podľa § 36 ods. 1 a § 61 ods. 1
stavebného zákona
oznamuje
začatie stavebného konania spojeného s územným konaním známym účastníkom konania a
dotknutým orgánom štátnej správy.
Nakoľko pre územie je spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, pomery staveniska sú
dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie
navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 36 ods. 2 a § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho
pojednávania a miestneho zisťovania.
Popis stavby:
Projekt navrhuje nové pripojenie 2 jestvujúcich rodinných domov na verejný vodovod na
zásobovanie pitnou vodou, nakoľko v súčasnosti sú napojené cez pozemky v súkromnom
vlastníctve iných osôb. Je navrhovaná spoločná prípojka HDPE-D40=DN32, ktorá bude
napojená na verejný vodovod LT-DN100 v správe TVK, a. s., na ul. Dubovecká, cez spoločnú
vodomernú šachtu vystrojenú 2 vodomernými zostavami DN 25 a následne budú vedené
v spoločnej ryhe 2 prípojky k obom rodinným domom. Vodomerná šachta je navrhovaná
prefabrikovaná betónová KLARTEC pôdorysnej svetlosti 0,9 x 1,2 m a výšky 1,8 m, vstupný
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komín 0,6 x 0,6 m je opatrený liatinovým poklopom a oceľovým rebríkom. Prípojka je
vyspádovaná smerom k jestvujúcemu vodovodu. Min. krytie potrubia je 1,30 m v ryhe so
šírkou dna výkopu 600 – 800 mm. Prestup do objektov rodinných domov je oceľovou
chráničkou DN65 cez / pod základy prízemia.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do
7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,
inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány
a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na Obecnom
úrade v Trenčianskej Teplej v čase úradných hodín.
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne
navrhnúť ich doplnenie.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú
moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Milan B e r e c
starosta obce
Príloha : Situácia umiestnenia stavby
Doručí sa:
Účastníci konania:
1. Stavebník – doručenkou do vlastných rúk
2. Obec Trenčianska Teplá, ako vlastník pozemku p. č. 6480/1, 2516/3 – MK
3. SPF Bratislava, Búdkova 36, 817 47 Bratislava 11, ako vlastník pozemku p. č. 2515 (E)
4. Vlastníci pozemkov – doručenkou do vlastných rúk
5. Projektant a stav. dozor – doručenkou do vlastných rúk
6. Vlastníci a neznámi vlastníci susedných pozemkov – verejnou vyhláškou
Dotknuté orgány štátnej správy a vlastníci IS :
7. TVK, a. s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
8. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
9. Obec Trenčianska Teplá – správca MK, cestný správny orgán

Vlastníci a neznámi vlastníci susedných pozemkov (pod por. č. 6.) – verejnou vyhláškou:
Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce na dobu 15 dní ( úradná tabuľa Trenčianska
Teplá + webová stránka). Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia rozhodnutia.
Vyvesené dňa : .......................................

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

Pripomienky boli/neboli: .......................................................................................................................
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.
Vybavuje: Ing. Eva Remšíková

