OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín
____________________________________________________________________________________

Číslo spisu

04. 08. 2020

OU-TN-OSZP3-2020/019318-006
Vybavuje

ROZHODNUTIE
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Popis konania / Účastníci konania
Zmena režimu činnosti v ochrannom pásme II. stupňa vodárenského zdroja Veľké Bierovce - studňa
HŠB-1
žiadateľ: Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 1 a §
5 zákona číslo 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 číslo 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 po preskúmaní návrhu žiadateľa, ktorým sú Trenčianske vodárne a
kanalizácie, a. s., IČO 36 302 724, Kožušnícka 4, 911 01 Trenčín
povoľuje
podľa § 32 ods. 9 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Z. z. v znení
neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) zmenu režimu činnosti v ochrannom pásme II. stupňa vodárenského zdroja
Veľké Bierovce studňa HŠB-1 , ktorý 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 a toto rozhodnutie bolo zmenené rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia
Trenčín, odborom štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu, Hviezdoslavova 3, 911 01
Trenčín, zo dňa 11. 04. 2013, pod číslom OÚŽP/2013/1109/6321/TSL.
Predmetom tohto rozhodnutia je povolenie zmeny režimu činnosti v ochrannom pásme II. stupňa
vodárenského zdroja Veľké Bierovce studňa HŠB-1 na pozemkoch par. KN E č. 207/92, 207/158, 207/160,
207/161, 207/162, 207/163, 207/186, 208, 210, 211/70, 211/69, 211/68 v k. ú. Chocholná – Velčice
a pozemkoch par. KN C č. 496/1, 531/2, 496/7, 496/28 (okraj) v k. ú. Veľké Bierovce, v súvislosti s
plánovanou realizáciou stavby „Rýchlostná cesta R2 Križovatka D1-Trenčianska Turná“ za dodržania
nasledovných podmienok:
A) Počas výstavby rýchlostnej cesty R2 a križovatky D1 – Trenčianska Turná:
a) Zriadenie staveniska a skládky materiálu nesituovať v tesnej blízkosti povrchových tokov ani v
ochrannom pásme II. stupňa vodárenského zdroja Veľké Bierovce
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b) Stavebné organizácie preukázateľne upozorniť na existenciu ochranného pásma vodárenského zdroja
a z toho vyplývajúce riziká i povinnosti pre pracovníkov stavby.
c) Dodržať bezpečnostné predpisy pri manipulácii s ropnými produktmi a pravidelne kontrolovať
technický stavby stavebných mechanizmov, uprednostniť ekologické mazacie oleje bez obsahu zlúčenín
chlóru. Manipuláciu s ropnými produktmi vykonávať mimo ochranného pásma vodárenského zdroja.
V ochrannom pásme nevykonávať dopĺňanie pohonných hmôt, olejových náplní ani opravy vozidiel a
mechanizmov.
d) Zabezpečiť technicko-organizačné preventívne opatrenia, vypracovať havarijný plán na predchádzanie
havarijným situáciám a ich bezproblémové zvládnutie, realizovať opatrenia na ochranu vôd, vybudovať
spevnené plochy, vodotesné vane a nádrže, zabezpečiť dostatočné množstvo sorpčných materiálov a
náradia na likvidáciu prípadného úniku znečisťujúcich látok.
e) Odpadové vody z výroby betónu, zo skládok stavebných materiálov a iných hmôt, z čistenia dopravných
prostriedkov a mechanizmov prípadne z ich opráv, ako aj iné odpadové látky možno likvidovať len mimo
ochranného pásma vodárenského zdroja v súlade s platnými predpismi.
f) Splaškové vody zo sociálnych a hygienických zariadení je potrebné akumulovať vo vodotesných
žumpách mimo územia ochranného pásma vodárenského zdroja a vyvážať na príslušnú ČOV.
g) Kontrolovať dodržiavanie bežnej technologickej a pracovnej disciplíny, dbať na to aby nedochádzalo
k únikom pohonných a stavebných hmôt.
h) Dopravným značením organizovať dopravu materiálu a pohyb mechanizmov tak, aby negatívny vplyv
na okolité územie bol čo najmenší.
i) Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať aj ochrane vodných tokov v priebehu výstavby mostov a úpravy
brehov a korýt tokov, kedy je zvýšené riziko možnej kontaminácie vplyvom únikov pohonných hmôt a
olejov zo stavebných mechanizmov.
j) V ochrannom pásme vodárenského zdroja realizovať zemné práce v suchom období a v takom rozsahu,
aby nedochádzalo k narušeniu vodného režimu a kontaminácii podzemnej vody, výkopy zabezpečiť proti
zosunutiu a budovať tak, aby boli v čo najkratšom čase zahrnuté.
k) Pred výstavbou navrhnúť odborne spôsobilou osobou – hydrogeológom a vybudovať monitorovací
systém podzemných vôd, za účelom sledovania režimu hladiny podzemnej vody a kvality podzemnej
a povrchovej vody počas výstavby. Podľa kvality vôd modifikovať intervaly sledovania a rozsah analýz.
Počas výstavby zabezpečiť prítomnosť hydrogeologického dozoru, ktorý vypracuje záverečnú správu z
obdobia výstavby spolu s návrhom monitoringu podzemných vôd pre obdobie prevádzky rýchlostnej cesty
R2 a križovatky D1 – Trenčianska Turná.
B) Počas prevádzky rýchlostnej cesty R2 a križovatky D1 – Trenčianska Turná:
a) Pri ničení škodcov, buriny, chorôb rastlín vo vegetačných úpravách rýchlostnej cesty R2 treba dodržať
postup a výber chemických prostriedkov vhodný a povolený pre ochranné pásma vodárenského zdroja.
b) Rýchlostná cesta R2 bude v území v ochranného pásma vodárenského zdroja Veľké Bierovce
odkanalizovaná spôsobom, ktorý zabezpečí ochranu vodárenského zdroja, vody z povrchového odtoku
budú odvedené cez nepriepustné cestné rigoly a cez odlučovač ropných látok do blízkeho vodného toku
dostatočného prietoku, zaústené pod vodárenským zdrojom v smere prúdenia podzemnej vody a v smere
vodného toku, mimo ochranných pásiem so stupňom prečistenia v súlade s platnými predpismi,
c) Pri vstupe rýchlostnej cesty R2 do priestoru ochranného pásma VZ treba nainštalovať tabuľky s
upozornením na existenciu ochranného pásma II. stupňa VZ Veľké Bierovce.
d) V blízkosti vodných tokov umiestniť zvodidlá
e) Dopravnými značkami znížiť riziko vzniku dopravných nehôd.
f) Vylúčiť zimný posyp povrchu vozovky soľou.
g) Vykonávať a vyhodnocovať pravidelný monitoring podzemných vôd.
Hranice ochranných pásiem vodárenského zdroja Veľké Bierovce studňa HŠB-1 a režim činnosti (okrem
horeuvedenej zmeny) v ochranných pásmach vodárenského zdroja sa nemenia a ostávajú v platnosti ako
je uvedené v rozhodnutí orgánu štátnej vodnej správy č. s. PLVH 3658/1988-405 zo dňa 10. 03. 1989
a 30.12. 1989.
Zmenou rozhodnutia o určení ochranných pásiem vodárenského zdroja Veľké Bierovce studňa HŠB-1
sa na základe hydrogeologického posudku „Rýchlostná cesta R2 Križovatka D1 – Trenčianska Turná“
- „Aktualizácia hydrogeologického posudku vodného zdroja Veľké Bierovce“, číslo zákazky 17-0110,
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vypracovaného zodpovedným riešiteľom RNDr. Annou Grenčíkovou a kol. v septembri 2019 mení režim
hospodárenia v ochrannom pásme II. stupňa vodárenského zdroja Veľké Bierovce studňa HŠB-1, čím
sa cez toto územie povoľuje výstavba rýchlostnej cesty R2, na pozemkoch par. KN E č. 207/92,
207/158, 207/160, 207/161, 207/162, 207/163, 207/186, 208, 210, 211/70, 211/69, 211/68 v k. ú.
Chocholná – Velčice a pozemkoch par. KN C č. 496/1, 531/2, 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. Zmena režimu činností sa povoľuje len pre konkrétnu činnosť a to výstavba
rýchlostnej cesty R2 a križovatky D1 - Trenčianska Turná.
Nerozdielnou súčasťou tohto rozhodnutia je mapa situácie, na ktorej sú vyznačené hranice ochranného
pásma I. a II. stupňa vodárenského zdroja Veľké Bierovce studňa HŠB-1 a plánovaná stavba „Rýchlostná
cesta R2 Križovatka D1 – Trenčianska Turná“, ktorá je prebratá z prílohy č. 5 hydrogeologického posudku
„Rýchlostná cesta R2 Križovatka D1 – Trenčianska Turná“ - „Aktualizácia hydrogeologického posudku
vodného zdroja Veľké Bierovce“.
Odôvodnenie
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Kožušnícka 4, 911 01 Trenčín, podali dňa 05. 06. 2020 žiadosť o
povolenie na zmenu režimu činnosti v ochrannom pásme II. stupňa vodárenského zdroja Veľké Bierovce
studňa HŠB-1. Dňom podania žiadosti v zmysle § 18 správneho poriadku začalo vodoprávne konanie.
Okresný úrad Trenčín odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán
štátnej vodnej správy oznámil dňa 22. 06. 2020 začatie vodoprávneho konania vo veci povolenia zmeny
režimu činnosti v ochrannom pásme II. stupňa vodárenského zdroja Veľké Bierovce studňa HŠB-1, podľa
§ 32 ods. 9 vodného zákona, v súlade s § 73 ods. 4 a 5 vodného zákona bolo oznámenie účastníkom
konania doručené verejnou vyhláškou. Nakoľko to povaha veci nevyžadovala, hranice ochranného pásma
vodárenského zdroja sa nemenia, mení sa len režim hospodárenia, správny orgán upustil od ústneho
pojednávania. Do podkladov rozhodnutia mohli účastníci konania nahliadnuť na Okresnom úrade Trenčín,
odbore starostlivosti o životné prostredie.
Žiadateľ spolu so žiadosťou predložil kópiu rozhodnutia Okresného národného výboru v Trenčíne, odbor
poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva zo dňa 10. 03. 1989, č. j. PLVH 3658/1988-405,
rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia Trenčín, odbor štátnej správy starostlivosti o životné
prostredie obvodu, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, zo dňa 11. 04. 2013, č. j. OÚŽP/2013/1109/6321/
TSL, záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne zo
dňa 16. 06. 2020, č. j. RUVZ/2020/02935-003, hydrogeologický posudok vypracovaný v septembri
2019 spoločnosťou DPP Žilina, s. r. o., zodpovednou riešiteľkou RNDr. Annou Grenčíkovou, číslo
zákazky 17-0110 k stavbe „Rýchlostná cesta R2 Križovatka D1-Trenčianska Turná", "Aktualizácia
hydrogeologického posudku vodného zdroja Veľké Bierovce".
Požadovaná zmena režimu činnosti v ochrannom pásme II. stupňa vodárenského zdroja Veľké Bierovce
studňa HŠB-1 vyplynula z návrhu riešenia stavby „Rýchlostná cesta R2 Križovatka D1- Trenčianska
Turná“, ktorej návrh zasahuje do ochranného pásma II. stupňa predmetného vodárenského zdroja.
Povoľovaná zmena režimu činnosti sa vzťahuje na pozemky par. KN E č. 207/92, 207/158, 207/160,
207/161, 207/162, 207/163, 207/186, 208, 210, 211/70, 211/69, 211/68 v k. ú. Chocholná – Velčice a
pozemky par. KN C č. 496/1, 531/2, 496/7, 496/28 (okraj) v k. ú. Veľké Bierovce. Hranice ochranného
pásma I. a II. stupňa vodárenského zdroja Veľké Bierovce studňa HŠB-1 sa nemenia a ostávajú v
platnosti ako je uvedené v rozhodnutí orgánu štátnej vodnej správy č. s. PLVH 3658/1988-405 zo dňa
10. 03. 1989 a 30.12. 1988. V prílohe č. 1 k rozhodnutiu PLVH 3658/1988-405 zo dňa 30. 12. 1988
sú uvedené obmedzujúce alebo zakázané činnosti a spôsob hospodárenia (režim činnosti) v pásmach
hygienickej ochrany, pričom v pásme hygienickej ochrany II. stupňa je zakázaná každá činnosť, ktorej
dôsledkom by mohlo byť znečistenie zdroja podzemnej vody a prísun zložiek, ktoré môžu v organizme ľudí
alebo zvierat pôsobiť nepriaznivo, alebo môžu negatívne ovplyvniť senzorické vlastnosti vody prípadne
spôsobiť havarijné zhoršenie kvality podzemnej vody. Na území PHO 2. stupňa je možné povoliť len
výstavbu zariadení súvisiacich so zachytávaním, čerpaním a úpravou vody. Je zakázané zriaďovanie
zárezov a výkon iných zásahov, ktorými sa naruší oživená pôdna vrstva v tomto pásme. Vzhľadom na
vyššie uvedené bol vypracovaný hydrogeologický posudok k stavbe „Rýchlostná cesta R2 križovatka D1
– Trenčianska Turná“, objekt Aktualizácia hydrogeologického posudku vodného zdroja Veľké Bierovce,
z ktorého vyplýva, že realizáciou predmetnej stavby pri dodržaní podmienok uvedených vo výrokovej
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časti tohto rozhodnutia nedôjde k negatívnemu ovplyvneniu riešeného vodárenského zdroja a to ani
vplyvom výstavby ani vplyvom prevádzky a užívania stavby rýchlostnej cesty. Na elimináciu alebo zníženie
rizika ohrozenia vodárenského zdroja HŠB-1 Veľké Bierovce ropnými látkami alebo inými škodlivými
látkami počas výstavby a prevádzky rýchlostnej cesty R2 bol navrhnutý súbor preventívnych ochranných
opatrení. Ich účinnosť bude kontrolovaná monitoringom podzemnej a povrchovej vody podľa projektu
monitorovania, ktorý bude súčasťou projektovej dokumentácie stavby rýchlostnej cesty R2.
Správnemu orgánu neboli v priebehu konania predložené žiadne námietky ani pripomienky k predmetu
konania, o ktorých by musel rozhodnúť. Po preskúmaní žiadosti stavebníka, predloženého záväzného
stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne a hydrogeologického
posudku správny orgán zistil, že nie sú dôvody na nevyhovenie žiadosti Trenčianskych vodární a
kanalizácií a. s. a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, mení rozhodnutie
Okresného národného výboru v Trenčíne, odboru poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva,
č. j. PVLH 3658/1988-405, zo dňa 10. 03. 1989, ktorým bolo určené ochranné pásmo na ochranu
výdatnosti, akosti a zdravotnej nezávadnosti vodárenského zdroja HŠB-1 Veľké Bierovce spolu s prílohou
č. 1 k uvedenému rozhodnutiu zo dňa 30. 12. 1988, ktorou boli určené obmedzujúce alebo zakázané
činnosti a spôsob hospodárenia (režim činností) v pásmach hygienickej ochrany. Nerozdielnou súčasťou
tohto rozhodnutia je mapa situácie na ktorej sú vyznačené hranice ochranného pásma I. a II. stupňa
vodárenského zdroja Veľké Bierovce studňa HŠB-1 a plánovaná stavba „Rýchlostná cesta R2 križovatka
D1 – Trenčianska Turná“.
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 Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.
Príloha
Mapa hraníc ochranného pásma I. a II. stupňa vodárenského zdroja Veľké Bierovce studňa HŠB-1 a
plánovaná stavba „Rýchlostná cesta R2 križovatka D1 – Trenčianska Turná“ (prebratá z prílohy č. 5 HG
posudku)
Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru
Doručuje sa
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
Slovenská republika
Obec Chocholná - Velčice
Chocholná - Velčice 312
913 04 Chocholná-Velčice
Slovenská republika

Vyvesené dňa: 16.09.2020
Zvesené dňa: ...............................

Obec Veľké Bierovce
Veľké Bierovce 24
913 11 Veľké Bierovce
Slovenská republika
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Národná diaľničná spoločnosť
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika
DPP Žilina, s.r.o.
Kominárska 2,4
832 03 Bratislava
Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
Nemocničná 4
911 01 Trenčín
Slovenská republika
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