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Číslo spisu: VÚPaD/689/2016/Gá  V Novej Dubnici dňa 25.4.2016  

Č. j.: 2178/2016   

 

 

Vybavuje: Galbavá/4433484 kl. 152 
 

 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

 

Mesto Nová Dubnica, ako príslušný  špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 3a odst.4 zákona 

č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov  /ďalej len "stavebný 

úrad"/ v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona ţiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 

7.3.2016 podal 

SPARK-EX, s.r.o., Kukučínova 475/4, 019 01  Ilava                                          IČO :43 919 189 

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky 

č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

s t a v e b n é   p o v o l e n i e 

na stavbu 

Polyfunkčný bytový dom, Nová Dubnica- LETKA II 

SO 102 Spevnené plochy a parkovanie 

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 436/13 ( ktorá vznikla odčlenením z pozemku KNC 

436/1na základe  geometrického plánu ), 436/6, 436/7 v katastrálnom území Nová Dubnica. 

 

Popis a účel stavby: 

Parkovacie  státia  pre potreby polyfunkčného domu bytového domu na dvoch  miestach. Prvá časť celkom 12 

parkovacích miest je od ulice Topoľovej a mali by slúţiť pre uvaţované prevádzkové priestory. Ostatných 20  

parkovacích miest je navrhovaných za objektom, v predĺţení uţ navrhnutého parkoviska z I. stavby 

polyfunkčného bytového domu. 12  parkovacích  miest ul. Topoľová základného rozmeru 2,5*5,3m , pričom 

vyhradené 1 stánie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu s rozmerom 3,5*5,3m. 

Súčasťou sú aj búracie práce na odstránení existujúcich betónových plôch a chodníkov s plochou cca 600,00m
2
 

,spevnené plochy a chodníky pre peších šírky 2,0m  a plochy zelene. 

Plochy sú navrhované ako parkovacie plochy a chodníky zo zámkovej dlaţby, komunikácie v rámci parkoviska 

tvorí  asfaltobetónová vozovka. Pre potreby navrhovanej polyfunkčnej budovy je potrebné vyriešiť parkovanie 

pre 24 osobných vozidiel. Celkový počet státí je postačujúci. Z navrhovaného počtu budú dve miesta vyhradené 

pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.  

Okolité plochy sú navrhované ako parkovacie plochy a chodníky zo zámkovej dlaţby, komunikácie vrámci 

parkoviska tvoria asfaltobetónová vozovka. 

Skladba parkoviskových komunikácií je navrhnutá nasledovne: 

- asfaltový betón   AC 11;O; CA 50/70;II;    50 mm 

- asfaltový betón  AC 16;L; CA 50/70;II;       80 mm 

- cementom stmelená zmes  CBGM C8/10 22   150 mm 

- štrkodrvina   ŠD; 31,5 (45) Gc  220 mm 

Spolu        500 mm 

 

Skladba parkovacích miest je navrhnutá nasledovne: 

- zámková dlaţba       80 mm 

- drvina    4/8     40 mm 

- cementom stmelená zmes  CBGM C5/6  150 mm 

- štrkodrvina   ŠD 31,5  150 mm 
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Celková hrúbka      420 mm 

 

Skladba chodníkov je navrhnutá nasledovne: 

- zámková dlaţba       60 mm 

- drvina    4/8     40 mm 

- cementom stmelená zmes  CBGM C5/6  100 mm 

- štrkodrvina   ŠD 31,5  100 mm 

Celková hrúbka      300 mm 

Parkoviská sú od ostatných plôch oddelené betónovým obrubníkom bez skosenia celkovej dĺţky 190,0m, 

chodníky sú od terénu oddelené záhonovým obrubníkom dĺţky 109m. 

Pre potreby navrhovanej polyfunkčnej budovy je potrebné vyriešiť parkovanie pre 29 osobných vozidiel. 

Celkový počet státí je postačujúci. Z navrhovaného počtu budú dve miesta vyhradené pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu.  

Odvodnenie parkovísk je navrhnuté priečnym a pozdĺţnym spádom k navrhovaným uličným výpustiam. 

Celkovo sa navrhujú 3 uličné vpuste, pričom jedna bude pred objektom  od ulice Topoľová, dve  na zadnom 

parkovisku cez odlučovač ropných látok. 

Pre uskutočnenie stavby  stavebný úrad  určuje podľa §66 ods.2 a 3 stavebného zákona  tieto podmienky: 

1. Stavba  bude  uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto 

rozhodnutia; prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

Projektovú dokumentáciu vypracovala Ing. Mária Strápková, Dolné Hony súp. č. 1158/3, 911 01  Trenčín 

autorizovaný stavebný inţinier, ev. č. 5437*12 Konštrukcie inţinierskych stavieb.   

2. Pri  uskutočňovaní stavby treba dodrţiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti  práce  a technických zariadení 

a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku, najmä nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných poţiadavkách na stavenisko. 

3. Pred zahájením stavby stavebník poţiada dotknuté organizácie o vytýčenie inţinierskych sietí v území v ich 

správe , tak ako si to vyhradili vo svojich stanoviskách predloţených k projektovej dokumentácii. 

4. Stavenisko musí spĺňať ustanovenia § 43i, ods. 3 písm. a/ -  h/ , stavebného zákona.  

5. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podľa  rozhodnutie o umiestnení stavby, ktoré vydal 

stavebný úrad  Mesto  Nová Dubnica pod č. 618/2016 v spise č. VÚPaD 2676/2015/Gá dňa 2.2.2016, ktoré 

nadobudlo  právoplatnosť dňa 7.3.2016.  

6. Pri stavbe  budú dodrţané všeobecné technické poţiadavky na uskutočňovanie stavieb podľa § 43d a § 48 - 

§ 53 stavebného zákona a príslušné technické normy, najmä  hygienické, protipoţiarne  a bezpečnostné. 

7. Stavba bude dokončená najneskôr do 12/2018.  

8. Stavba bude uskutočňovaná spoločnosťou SPARK –EX s.r.o. Ilava, oprávnená právnická osoba na 

vykonávanie stavebných prác, ktorá zabezpečí odborné vedenie stavby odborne spôsobilou osobou podľa 

stavebného zákona a osobitných predpisov(stavbyvedúci). 

9. Stavebný materiál nesmie byť skladovaný na verejných priestranstvách alebo komunikáciách.   

10. Pre stavbu budú pouţité stavebné materiály a výrobky zodpovedajúce ustanoveniu   § 43f stavebného 

zákona , ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na pouţitie v stavbe na zamýšľaný účel. 

11. Podľa § 66, ods. 2,písm. h/ je stavebník povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby. 

12. Podľa § 46d, ods. 2 stavebného zákona bude  stavbyvedúci viesť  stavebný denník, do ktorého budú 

zapísané všetky dôleţité údaje o stavebných prácach a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce 

a priebeh výstavby, ktorý bude predloţený ku kolaudácii stavby. 

13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný rešpektovať, aby nad mieru primeranú pomerom 

neobťaţoval vlastníkov susedných nehnuteľností hlukom, prachom atď. a zabezpečil plynulú prevádzku po 

priľahlých komunikáciách.  

14. V prípade spôsobenia škody na susedných nehnuteľnostiach pri realizácii stavby  resp. znečistenia 

príjazdových komunikácií pri preprave materiálu tieto na vlastné náklady stavebník uvedie do pôvodného 

stavu.  

15. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodrţiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 

zariadení, najmä vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 

prácach a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 

16. Pri uskutočňovaní musia byť dodrţané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických poţiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 

poţiadavkách na stavby uţívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné 

technické normy. 
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17. Pri realizácii stavby rešpektovať vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a správcov 

inţinierskych sietí: 

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OÚ- IL- OSŢP/2016/000588-02REN zo dňa 

8.3.2016 z hľadiska ochrany vodných pomerov je stavba moţná za týchto podmienok: 

- Navrhovaný stavebný objekt SO 105 - Daţďová kanalizácia je zmysle vodného zákona vodnou stavbou, preto 

sa na jej uskutočnenie vyţaduje povolenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 vodného zákona, ktoré 

príslušný správny orgán vydá na základe ţiadosti, úhrady správneho poplatku, projektovej dokumentácie 

stavby vypracovanej oprávnenou osobou, právoplatného územného rozhodnutia a ďalších dokladov v súlade s 

§ 8 vyhlášky MŢP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

- Súčasne je potrebné povolenie podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona na vypúšťanie vôd z povrchového 

odtoku do podzemných vôd.  

- Daţďová kanalizácia z komunikácií a parkovísk s vypúšťaním do podzemných vôd je podľa § 52 ods.1 

vodného zákona vodná stavba, príslušný úrad na povolenie vodnej stavby, ktorá je súčasťou komunikácie, 

ako aj  podmienených investícií je podľa zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení 

neskorších predpisov špeciálny stavebný úrad pre pozemné komunikácie. 

- Je potrebné však poţiadať Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti  o ţivotné prostredie o povolenie 

z povrchového odtoku po podzemných vôd  podľa § 21 ods.1 písm. d) vodného zákona- vypúšťanie vôd  

z povrchového odtoku do podzemných vôd pre vsakovacie objekty daţďových vôd z komunikácií 

a parkovísk, ktoré bude povoľovať špeciálny stavebný úrad pre pozemné komunikácie. 

-  Podľa § 21 ods.2 vodného zákona povolenie na osobitné uţívanie vôd, ktoré moţno vykonávať len 

s uţívaním vodnej stavby, moţno vydať len súčasne so stavebným povolením v spoločnom konaní, ak nejde 

o existujúcu alebo povolenú vodnú stavbu. 

Podľa § 26 ods.1 druhej vety vodného zákona povolenie na vodnú stavbu moţno vydať len, ak je vydané 

povolenie na osobitné uţívanie vôd, ak sa podľa tohto zákona vyţaduje, alebo sa povolenie na osobitné 

uţívanie vôd povoľuje najneskôr so stavebným  povolením. 

Súčasnosť spoločného konania, t.j. stavebného a vodoprávneho, bude v tom, ţe špeciálny stavebný úrad pre 

pozemné komunikácie môţe vydať stavebné povolenie na vodné stavby, ktoré sú súčasťou pozemnej 

komunikácie alebo sú podmienenými investíciami, aţ po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na osobitné 

uţívanie vôd. 

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OÚ- IL- OSŢP/2015/000587-02  REN  zo 

dňa 8.3.2016 súhlasí so stavbou z hľadiska odpadového hospodárstva za nasledovných podmienok: 

- 1.Vznikajúce odpady zaradiť a triediť ich podľa skupín a druhov odpadov v súlade s Vyhláškou MŢP SR č. 

365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a následne zabezpečiť 

ich zhodnotenie v súlade s prílohou č. 1 zákona o odpadoch. 

- 2.Odpady, ktoré nie je moţné účelne vyuţiť alebo zhodnotiť, je nutné odovzdať na zneškodnenie osobe 

oprávnenej na zneškodňovanie odpadov. 

- 3. Zakazuje sa  podľa § 13 písm. a),b) zákona o odpadoch uloţiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, 

ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom. 

- 3. Za dodrţanie povinnosti pri nakladaní so stavebnými odpadmi podľa zákona o odpadoch je zodpovedný 

dodavateľ stavebných prác. 

- 4. Pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach , demolačných prácach, udrţiavacích prácach, 

čistiacich a servisných prácach je právnická osoba, alebo fyzická osoba -podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce 

v konečnom štádiu vykonávajú. Táto osoba je zodpovedná za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a je 

povinná plniť povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch. 

- 5.Pri realizácii stavby je stavebník povinný vzniknuté  stavebné odpady materiálovo zhodnotiť uţ pri 

výstavbe. 

- 6.Prebytočnú výkopovú zeminu moţno vyuţiť na terénne úpravy len v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov(stavebný zákon) 

- 7. Právnická osoba alebo fyzická osoba- podnikateľ, ktorá plánuje vyuţiť výkopovú zeminu na terénne 

úpravy mimo miesta jej vzniku je povinná poţiadať  príslušný  orgán štátnej správy odpadového 

hospodárstva o súhlas podľa ô 97 ods.1 písm. s) zákona o odpadoch. 

- 8.Ak pri výstavbe vznikne nebezpečný odpad je stavebník povinný: 

- vzniknutý nebezpečný odpad musí byť zabalený vo vhodnom obale a riadne označený podľa osobitného 

predpisu 

- nebezpečné odpady sa zhodnocujú a zneškodňujú prednostne pred ostatnými odpadmi 

- zakazuje sa riediť a zmiešavať  jednotlivé druhy nebezpečných odpadov navzájom, nebezpečné odpady 

s odpadmi, ktoré nie sú odpadom, okrem prípadov  uvedených v § 25 ods.2 zákona o odpadoch. 
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- Vzniknuté nebezpečné odpady odpady je potrebné zhodnotiť alebo zneškodniť prednostne pred ostatnými 

odpadmi 

- Vzniknutý nebezpečný odpad odovzdať na prepravu a ďalšie nakladanie s ním iba osobe oprávnenej na 

prepravu , zber, zhodnocovanie alebo zneškodnenie týchto odpadov, ktorá ma na to oprávnenie podľa § 97 

zákona o odpadoch. 

- 9.Na zhromaţďovanie nebezpečného odpadu nad 1 tonu je pôvodca nebezpečného odpadu povinný 

poţiadať orgán štátnej správy odpadového hospodárstva  o súhlas podľa §97 ods.1 písm.g) zákona 

o odpadoch. 

- 10. Ku kolaudačnému konaniu  je investor povinný predloţiť povoľujúcemu orgánu vyjadrenie orgánu 

štátnej správy odpadového hospodárstva  podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. K vyjadreniu 

je investor povinný  predloţiť evidenciu vzniku odpadov z realizácie predmetnej stavby a doklady o ich 

zhodnotení alebo zneškodnení v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch. 

Okresný úrad Ilava  odbor krízového riadenia vyj. č. OU-IL-OKR-2016/000536-002 zo dňa 12.3.2016 súhlasí 

s vydaním stavebného povolenia   bez pripomienok 

Krajský pamiatkový úrad Trenčín vyjadrenie č. KPÚTN-2015/16764-2/56244  zo dňa 18.8.2015 k stavbe: 

„Polyfunkčný bytový dom LETKA, Nová Dubnica" pare. č. 436/6,436/7,436/1, 429/1, k. ú. Nová Dubnica, 

stavebník: SPARK-EX s.r.o. a určuje tieto podmienky: 

- Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou poţadujeme písomne ohlásiť najmenej s 

týţdenným predstihom KPÚ Trenčín a to vzhľadom k tomu, ţe nie je moţné vylúčiť narušenie doposiaľ 

nepreskúmanej archeologickej lokality. 

- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon") v prípade zistenia, resp. 

narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác 

ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť 

nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny aţ do 

obhliadky KPÚ Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni 

odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ Trenčín je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné 

opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a 

odcudzeniu. Archeologický nález môţe vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových 

súvislostí iba oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného metódami archeologického výskumu. Ak 

archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín 

predloţiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; 

správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, 

rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie 

- KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia 

zemných prác aţ po ich ukončenie. 

- KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je 

záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona. Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných 

orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko 

podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak 

nedošlo k jeho pouţitiu na účel, na ktorý je určené. 

Považská vodárenská spoločnosť , a.s. 017 01 Považská Bystrica vyj. č. 8418/21/2015-CA zo dňa 1.12.2015 

( iba pre povoľovaný stavebný objekt) 

- Pozemkami par.č. 436/6, 436/7 prechádza potrubie verejného vodovodu DN 100 v správe Povaţskej 

vodárenskej spoločnosti a.s.(ďalej len PVS a.s.) 

- Z dôvodu plánovanej stavby polyfunkčného objektu LETKA je riešená preloţka verejného vodovodu. V 

rámci preloţky vodovodu je riešená aj vodovodná prípojka pre navrhovaný polyfunkčný objekt. K PD 

„Preloţka verejného vodovodu LT DN, ul. Jilemnického, Nová Dubnica" sa PVS a.s. vyjadrovala listom č. 

5205 a 5995/23/2015-CA zo dňa 2.9.2015 a na dodrţaní podmienok tohto vyjadrenia trváme. 

- Upozorňujeme, ţe do skolaudovania stavby „Preloţka verejného vodovodu LT DN, ul. Jilemnického, Nová 

Dubnica" nebude sa v ochrannom pásme existujúceho vodovodu, ktorý sa prekladá vykonávať stavebná 

činnosť, ktorá preloţku vyvolala. 

- Pred začatím realizácie zemných prác investor zabezpečí vytýčenie inţinierskych sietí v správe PVS a.s. 

Vytýčenie vykoná zástupca PVS a.s. na základe objednávky. 

- Pri realizácii stavby bude dodrţaná STN 73 6005 o priestorovom usporiadaní inţinierskych sietí. 

- Za predpokladu splnenia uvedených podmienok s vydaním stavebného povolenia  

ST a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava vyjadrenia  č.6611606635 zo dňa 7.3.2016 
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- Na základe Vašej ţiadosti o vyjadrenie Vám Slovák Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre 

vyznačené záujmové územie. 

- Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/ 

alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 

- Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. poţadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným 

úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky 

ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať 

nasledovné: 

- 1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je 

potrebné dodrţať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 

- 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny 

vyznačeného polygónu, dôvodu ţiadosti, účelu ţiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v ţiadosti 

nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 

- 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, ţe jeho zámer, pre ktorý podal 

uvedenú ţiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a /alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje 

do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať 

spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloţenia SEK 

prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti 

- 4.V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí 

zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. 

- 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, ţe v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť 

dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia 

dohody nieje moţné preloţiť zrealizovať prekládku SEK. 

- 6. Upozorňujeme ţiadateľa, ţe v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka Slovak 

Telekom, a.s. a /alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania 

stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách 

prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. 

- 7. V prípade ak na Vami definovanom území v ţiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a /alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o.., je 

potrebné zo strany ţiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného 

pásma. 

- 8. Nedodrţanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona 

č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

- 9. V prípade, ţe ţiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po 

tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a poţiadať o nové vyjadrenie. 

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný poţiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, ţe 

na Vašom záujmovom území sa môţu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové 

zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. a /alebo DIGI SLOVAKIA 

s.r.o.,. týmto upozorňuje ţiadateľa na povinnosť vyţiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov 

týchto zariadení. 

- 10. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom, a.s. a /alebo DIGI 

SLOVAKIA  s.r.o. na základe samostatnej objednávky do troch týţdňov od jej doručenia na adresu 

spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Marcel Garai, marcel.garai@telekom.sk, 0902719451. 

V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. 

- 11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodrţať pri svojej 

činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovák Telekom, a.s. 

- 12. Ţiadateľ môţe vyjadrenie pouţiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Ţiadateľ nie je oprávnený 

poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo vyuţívať bez súhlasu spoločnosti Slovák 

Telekom, a.s. 

- 13.Ţiadateľa zároveň upozorňujeme, ţe v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť 

úloţným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

- 14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme 

nezbavuje ţiadateľa povinnosti poţiadať o vytýčenie. 

15. Prílohy k vyjadreniu: 

- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie ţiadateľa 

- Všeobecné podmienky ochrany SEK 

Termonova, a.s. SNP 98, 018 51 Nová Dubnica vyjadrenie č. 331/2015 zo dňa 18.11.2015 spoločnosť súhlasí 

s vydaním  stavebného povolenia na predmetnú stavbu s rešpektovaním podmienok: 

mailto:marcel.garai@telekom.sk
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- 1/ Objekt bude zásobovaný teplom z verejného rozvodu tepla spoločnosti Termonova a.s. Nová Dubnica 

napojením na teplovod na ulici P. Jilemnického. V objekte bude na prízemí umiestnená tlakovo nezávislá 

odovzdávacia stanica tepla s meraním celkovej spotreby tepla pre vykurovanie a prípravu teplej vody. 

- 2/ Pred realizáciou prác poţiadať spoločnosť Termonova a.s. Nová Dubnica o vytýčenie podzemných 

vedení v správe spoločnosti Termonova. Vytýčenie vykoná poverený pracovník spoločnosti Termonova na 

základe písomnej objednávky doručenej do sídla spoločnosti. 

- 3/ Ďalší stupeň projektovej dokumentácie a realizáciu prác vykonávať v súlade s zákonom 657/2004 Z. z. 

Zákon o tepelnej energetike s rešpektovaním § 24 a § 36. 

- Podľa § 36 ods. 7 zákona č. 657/2004 Z. z.: „V ochranných pásmach je bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu drţiteľa povolenia na rozvod tepla zakázané vykonávať 

a) činnosti, ktoré by mohli ohroziť sústavu tepelných zariadení, plynulosť a bezpečnosť jej prevádzky a 

údrţby alebo pri ktorých by mohla byť ohrozená bezpečnosť osôb, ţivot alebo zdravie osôb a majetok 

(najmä práce s horľavinami a výbušninami alebo ich uskladňovanie, prejazdy ťaţkých mechanizmov), 

b) stavebné práce a výsadbu trvalých porastov, 

- 4/ Ďalší stupeň projektovej dokumentácie a realizáciu prác vykonávať v súlade s STN 73 6005 o 

priestorovom usporiadaní inţinierskych sietí. 

- Vzhľadom na znenie citovaného ustanovenia, predmetné vyjadrenie nenahrádza predchádzajúci súhlas 

drţiteľa povolenia na rozvod tepla. 

SSE- distribúcia a.s. Žilina vyj. č. 4600019090 zo dňa 19.10.2015 stanovujem tieto podmienky: 

- Od jestvujúcich elektrických zariadení ţiadame dodrţať ochranné pásma a bezpečné vzdialenosti. 

- SSE-D, a.s. súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia 

- Odovzdávacie miesta určujeme rozvodné istiace skrine SR, ktorých osadenie bude zrejmé po spracovaní 

realizačnej PD. 

- Prekládka elektroenergetického zariadenia nachádzajúceho sa v kolízii s polyfunkčným objektom  LETKA, 

nie je nutná, nakoľko NN zemný kábel je v poruche a SSE-D , a.s. nebude dané zariadenie v budúcnosti 

vyuţívať. 

- Meranie spotreby elektrickej energie ţiadame osadiť na trvale prístupných miestach. 

- Akcia je zaradená v investičnom pláne pod číslom ZA-9372. 

- Termín   pripojenia   predpokladáme  do  24   mesiacov  od  vydania   právoplatného  stavebného povolenia 

pri uhradení pripojovacích poplatkov na účet SSE-D, a.s.. Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych 

mesiacov od jeho vystavenia. V prípade potreby konzultácií k predmetnej odpovedi, kontaktujte pracovníka 

Projektového manaţmentu p. Ľuboša Kuceja prostredníctvom našich zákazníckych sluţieb. 

 SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  vyjadrenie č. 2016/TT/80 zo dňa 15.3.2016 

- Spoločnosť SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava ako vlastník optickej siete Vám na základe Vašej 

ţiadosti o vyjadrenie k existencii  inţinierskych sietí SWAN  pre  účely  stavebného  konania „Polyfunkčný 

bytový dom Letka Nová Dubnica" oznamuje, ţe podzemná sieť našej spoločnosti sa nachádza v záujmovom 

území.   

V prípade realizácie stavby súhlasíme za nasledovných podmienok: 

- pri realizácii stavby príde k súbehu a kriţovaniu s optickými káblami SWAN a.s. V súvislosti s 

vykonávanými prácami poţadujeme dodrţiavať platbe predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu 

vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300. 

- realizáciou výkopových prác 1,5m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení /ochranné 

pásmo/ poţadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez pouţívania strojových mechanizmov v zmysle 

§66 a §67 Zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách. 

- jestvujúce káble musia byt' vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky na adresu: 

miroslav.visnovsky@swan.sk, Miroslav Višňovský mobil 0905 553 300. 

- vytýčenie, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ stavby povinný 

riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času /uloţením do drevených ţľabov, 

resp. vyviazaním na trám/ a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť. Po splnení daných podmienok 

spoločnosť SWAN a.s. k vyjadreniu nemá námietky. 

SPP- distribúcia a.s., Bratislava  vyjadrenie č. 329/2016/NM/TD  zo dňa 10.3.2016 

- SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike"): 

súhlasí s vydaním stavebného povolenia  stavby(bez jej plynofikácie) za dodrţania nasledujúcich podmienok: 

Všeobecné podmienky: 

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný na 

základe písomnej objednávky poţiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, 

objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava , 



Č.sp. VÚPaD/689/2016/Gá - Č.z. 2178/2016 str. 7 

 
alebo elektronicky, prostredníctvom  online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-

distribúcia.sk) 

- V záujme predchádzaniu poškodenia  plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo 

prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do 

vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu; 

- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi 

prevádzkovateľa SPP-D najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác 

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu 

potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údrţby a výkonu 

odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie(obnovy)plynárenských zariadení. 

- Stavebník je povinný umoţniť zástupcovi  SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti 

v ochrannom pásme plynárenských zariadení. 

- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5m na kaţdú stranu od 

obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 733050 aţ po predchádzajúcom vytýčení 

plynárenských zariadení výhradne ručne bez pouţitia strojových mechanizmov 

- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie , stavebník je povinný kontaktovať pred 

zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaţeného plynárenského zariadenia, 

podsypu a obsypu plynovodu a uloţenia výstraţnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do 

stavebného denníka, 

- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP_D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne 

zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, 

- odkryté plynovody , káble, ostatné inţinierske siete musia byť zabezpečené proti poškodeniu, 

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie 

krytie a hĺbku uloţenia, v prípade zmeny úrovne terénu poţadujeme všetky zariadenia a poklopy 

plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, 

- kaţdé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D  

- upozorňujem, ţe SPP-D môţe pri všetkých prípadoch poškodenia PZ podať podnet na Slovenskú obchodnú 

inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom pásme a/alebo v bezpečnostnom 

pásme PZ uloţiť pokutu podľa Zákona o energetike 

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodrţať ustanovenia Zákona o energetike, stavebného zákona 

a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v zápise z vytýčenia 

plynárenských zariadení a taktieţ ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-

1, STN 12007-2, STN 12007-3,TPP 702 01,TPP 702 02, 

- stavebník je  povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a /alebo ich ochranných 

a/alebo bezpečnostných pásiem 

- stavebník je povinný pri súbehu a kriţovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 

zariadeniami dodrţať   minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6006 a TPP 90601 

- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a §80 Zákona o energetike 

umiestňovať nadzemné stavby, kontrolne šachty, trvalé porasty a pod. 

Osobitné podmienky:  

- Práce spojené s plánovanou výstavbou uvedených stavebných objektov v danom mieste zahájiť aţ po preloţke 

STL plynovodu PE D 160 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne ORHZ-TN1-179/2016 zo dňa 2.3.2016 

- s riešením protipoţiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok 

- toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho poţiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa 

zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku(stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov 

Okresné riaditeľstvo PZ  Trenčín okresný dopravný inšpektorát ORPZ-TN-ODI-131-001/2016-ING  zo dňa 

4.4.2016 ODI s navrhovanou stavbou a jej dopravným napojením na miestne komunikácie ulíc Topoľová a P. 

Jilemnického súhlasí za podmienky dodrţania nasledovných pripomienok: 

- 1. Vytvorením 32 parkovacích miest povaţujeme riešenie potrieb statickej dopravy pre daný objekt 

pozostávajúci z 24 bytových jednotiek a polyfunkčných priestorov (cca 428 m
2
) a za dostatočne uspokojené. 

Parkovacie miesta musia byť umiestnené na plochách, ktoré v súčasnosti nie sú vyuţívané na parkovanie 

motorových vozidiel. 

- 2. Parkovacie miesta budú zrealizované v súlade s STN 736110/Z2 a STN 73 6056 podľa ODI odsúhlasenej 

projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu tohto vyjadrenia. 

-  3. Upozorňujeme na potrebu zabezpečenia dostatočných rozhľadových pomerov pri výjazde na ulicu Petra 

Jilemnického, v súlade s STN 73 6102. Parametre dopravného napojenia (polomery obrúb vnútorných 

http://www.spp-distribúcia.sk/
http://www.spp-distribúcia.sk/
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smerových oblúkov), musia spĺňať podmienky STN 73 6110 a STN 73 6102 tak, aby bol zabezpečený 

plynulý a bezkolízny pohyb vozidiel. 

- 4. Pouţité dopravné značenie musí spĺňať podmienky STN 01 8020, Vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z. a § 

61/3 Zákona č. 8/2009 Z.z.. Dopravné značky budú v reflexnom vyhotovení, počas celej doby umiestnenia 

musia byť správne osadené a riadne udrţiavané tak, aby bola zabezpečená ich neustála funkčnosť 

- 5. V prípade, ţe stavbou dôjde k zásahu do priľahlých miestnych komunikácií a k obmedzeniu dopravy, 

poţadujeme projekt  dočasného dopravného značenia predloţiť na odsúhlasenie ODI najneskôr 30 dní  pred 

začatím stavebných prác, pričom presný termín realizácie je potrebné v dostatočnom časovom predstihu 

dohodnúť s ODI a príslušným cestným správnym orgánom. Projekt  dočasného dopravného značenia pre 2. 

Časť výstavby je potrebné zosúladiť s pouţitým dopravným značením počas uţ prebiehajúcej výstavby 1. 

Časti polyfunkčného bytového domu. 

- 6. ODI poţaduje prizvanie svojho zástupcu ku kolaudácii stavby.   

ODI si vyhradzuje právo na zmeny svojho stanoviska a stanoviť dodatočné podmienky alebo uloţené zmeniť, v 

prípade pokiaľ to budú vyţadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v 

prípade dôleţitého verejného záujmu. 

18. Pred začatím výstavby aj počas výstavby rešpektovať : 

Rozhodnutie Mesta Nová Dubnica, ako orgánu štátnej správy vo veciach ochrany prírody vydané pod 

č. 5894/205 ŢP spis č. 2232/2015 ŢP vydané dňa 11.11.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť  dňa 

30.11.2015 

Rozhodnutie Okresného úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie vydané pod č. OÚ-IL-

OSŢP-2016/000666-04 REN dňa 13.4.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.4.2016 

19. Stavenisko zriadiť a usporiadať  tak aby slúţilo prevádzkovým, výrobným a sociálnym účelom a účelom 

skladovania  počas realizácie povoľovanej stavby a súvisiacich objektov a stavebných prác. 

20. Prácu na stavenisku uskutočňovať tak, aby bola zabezpečená  bezpečnosť a plynulosť výstavby na 

povoľovanom objekte, s inými povolenými objektmi súvisiacimi  so stavbou nachádzajúcich sa v lokalite. 

21. Pozemné komunikácie dočasne vyuţívané aj pre stavenisko pri súčasnom zachovaní ich uţívania 

verejnosťou,  sa musia počas  spoločného uţívania chrániť a udrţiavať. 

22.  Ukončenie stavby stavebník oznámi stavebnému úradu podaním návrhu na kolaudáciu podľa § 79 

stavebného zákona. Návrh bude doloţený potrebnými dokladmi v súlade s ustanovením § 17a §18 vyhl. 

č.453/2000 z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona .  

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania  

 

Účastníci konania  v uskutočnenom stavebnom konaní neuplatnili  námietky a pripomienky o ktorých by musel 

stavebný úrad rozhodovať. 

 

Odôvodnenie: 

Dňa 7.3.2016 podal stavebník ţiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo 

začaté stavebné konanie. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané dňa 2.2.2016 pod č. 618/2016 

spis  VÚPaD/2676/2015/Gá, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.3.2016.. 

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým 

orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho 

pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a ţiadosť poskytovala 

dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 

pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môţu účastníci konania uplatniť svoje námietky a 

pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská. 

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloţenú ţiadosť z hľadísk uvedených v § 62 

stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, ţe jej 

realizáciou alebo uţívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho 

uskutočnenie a osobitnými predpismi. 

Stanoviská oznámili:  Okresné riaditeľstvo HaZZb Trenčín,  Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ţivotné 

prostredie  Ilava, SPP - distribúcia, a.s. Bratislava, Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Ţilina, 

Povaţská vodárenská spoločnosť a.s.,  Povaţská Bystrica, Tekos Nová Dubnica, a.s. Nová Dubnica , Okresný 

úrad Ilava, odbor CO a KR , Termonova, a.s. Nová Dubnica, SWAN, a.s. Bratislava , Slovak Telekom, a.s. 

Bratislava, Krajský pamiatkový úrad  Prievidza , Mesto Nová Dubnica. 
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Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predloţených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií poţadovaných 

osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie poţiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického 

vybavenia a ich stanoviská a poţiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. 

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické poţiadavky na výstavbu a podmienky územného 

rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, 

ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo 

výroku tohto rozhodnutia. 

Účastníci konania námietky v uskutočnenom stavebnom konaní neuplatnili. 

Upozornenie: 

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 

rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. 

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov). 

Poučenie o odvolaní: 

Proti tomuto rozhodnutiu Podľa § 53 a násl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom  konaní  v znení neskorších 

predpisov proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia môţu účastníci konania 

podať odvolanie na stavebný úradu  -  Mesto Nová Dubnica, Trenčianska 45/41 Nová Dubnica. 

Po uplynutí lehoty na podanie odvolania navrhovateľ poţiada tunajší stavebný úrad o vyznačenie 

právoplatnosti. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.  

 

 

 

 

 

Ing. Peter Marušinec 

primátor 

  

  

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa  § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta /obce/, internetovej stránke mesta 

www.novadubnica.eu  . 

 

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

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 

 

Poplatok: 

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov poloţky 

60 písm. e ods. 4  vo výške 50.00 € bol zaplatený dňa 7.3.2016. 

 

Príloha: 

- overená projektová dokumentácia(po právoplatnosti stavebného povolenia) 

 

Doručí sa: 

účastníci (doručenky) 

1. SPARK-EX, s.r.o., Kukučínova súp. č. 475/4, 019 01  Ilava 

http://www.novadubnica.eu/
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2. Mesto Nová Dubnica, Trenčianska súp. č. 45/41, 018 51  Nová Dubnica 

3. Oznámenie verejnou vyhláškou pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome č.s. 28 

a č.s.29  Nová Dubnica 

4. BAMAX plus s.r.o., J. Kollára súp. č. 696/11, 018 51  Nová Dubnica 

5. Jarolím Beneš, Rerychova súp. č. 1078/12, Brno-Bystrc 

6. 4-YOU, s.r.o., Odborárska 1, 831 02  Bratislava 

Projektant: 

7. Ing. Mária Strápková, MaryATELIER, Dlhé hony súp. č. 1158/3, 911 01  Trenčín 

 dotknuté orgány 

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slov. partizánov súp. č. 1130/50, 017 01  Povaţská Bystrica 

9. Okresné riaditeľstvo HaZZb Trenčín, Jesenského súp. č. 36, 911 01  Trenčín 

10. Okresný úrad Ilava, odbor CO a  KR, Mierové námestie 81/18, 019 01  Ilava 

11. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, Mierové námestie súp. č. 81/18, 019 01  Ilava 

12. Krajský pamiatkový úrad, P.O.BOX  148, Nová súp. č. 2, 971 01  Prievidza 

13. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11  Bratislava 26 

14. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47  Ţilina 

15. Povaţská vodárenská spoločnosť a.s., Nová 133, 017 01  Povaţská Bystrica 

16. TEKOS Nová Dubnica  s.r.o., Topoľová 781/5, 018 51  Nová Dubnica 

17. Termonova, a.s., SNP súp. č. 788/98, 018 51  Nová Dubnica 

18. SWAN, a.s., Borská 6, 820 01  Bratislava 

19. Slovak Telekom a.s., Bajkalská súp. č. 28, 817 62  Bratislava 

20. Mesto Nová Dubnica, oddelenie ţivotného prostredia, Trenčianska súp. č. 45/41, 018 51  Nová Dubnica 

21. Mesto Nová Dubnica, oddelenie VÚPa dopravy, Trenčianska súp. č. 45/41, 018 51  Nová Dubnica 

22. Okresné riaditeľstvo PZ SR, ODI, Kvetná súp. č. 7, 911 42  Trenčín 

 ostatní 

23. Mesto Nová Dubnica, cestný správny orgán, Trenčianska súp. č. 45/41, 018 51  Nová Dubnica 

 

 

 


