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P O Z V Á N K A  

                

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný 

správny orgán podľa § 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 a ako orgán 

ochrany pred povodňami v zmysle § 22 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred 

povodňami v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o ochrane pred povodňami“) a podľa § 25 

písm. c) bod. 11 zákona o ochrane pred povodňami zvoláva v súlade s § 13 ods. 1 písm. d) 

zákona o ochrane pred povodňami povodňovú prehliadku na drobnom vodnom toku 

Kolačínsky potok v meste Nová Dubnica a miestnej časti Veľký Kolačín, ktorá sa uskutoční 

dňa 

13. 06. 2019 (štvrtok)  

so stretnutím pozvaných o 13:00 h pred mestským úradom v Novej Dubnici. 

    Podľa ustanovení § 13 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane pred povodňami sa povodňovou 

prehliadkou verifikujú odhady povodňových škôd a odhady škôd na majetku, ktoré vznikli v 

priamej súvislosti s vykonávaním povodňových zabezpečovacích prác a povodňových 

záchranných prác. 

 

      Mesto Nová Dubnica v súlade s § 26 odsek 3 písmeno a) bod. 10 zákona o ochrane pred 

povodňami oznamuje termín konania povodňovej prehliadky vlastníkom, správcom alebo 

užívateľom stavieb, objektov alebo zariadení, ktoré sú umiestnené v predmetnom vodnom toku, 

stavieb križujúcich predmetný vodný tok, stavieb v jeho inundačnom území alebo v území 

ohraničenom záplavovou čiarou povodne so strednou pravdepodobnosťou výskytu alebo 

v území, ktoré je pravdepodobne ohrozené povodňami.  

 

Vlastník, správca alebo užívateľ stavby, ktorá je umiestnená vo vodnom toku, križuje vodný 

tok alebo je v inundačnom území, je pri povodňovej prehliadke povinný na požiadanie predložiť 

na nahliadnutie stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie a umožniť vykonanie 

povodňovej prehliadky.    

 

Vybavuje: Mgr. Stanislav Rendek, 0961 22 57 08 

e-mail: Stanislav.Rendek@minv.sk 

Doručí sa: 

1. Mesto Nová Dubnica, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica, IČO 00 317 586 

2. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š.p., Odštepný závod Piešťany Nábrežie I. 

Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, IČO 36 022 047 

3. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepný závod Piešťany, Správa povodia stredného 

Váhu I. Púchov, 020 71 Nimnica, IČO 36 022 047 
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4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 

Trenčín, IČO 00 151 866 

5. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO 36 126 624 

6. Verifikačná komisia – Mgr. Stanislav Rendek, Ing. Vít Ondráš, Mgr. Kvetoslava Časarová, Janka 

Lehotská  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Vít Ondráš 

  vedúci odboru 


