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Číslo spisu: VÚPaD/2621/2015/Gá  V Novej Dubnici dňa 18.2.2016  

Č. j.: 1084/2016   

 

 

Vybavuje: Galbavá/4433484 kl. 152 
 

 

 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

 

 

Mesto Nová Dubnica, ako stavebný úrad 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")vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a/ zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej 

správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona  /ďalej len 

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

ktorú dňa 10.12.2015 podal 

 

 Realitka 4U, s.r.o., Nám. SNP 7 , 911 01  Trenčín          IČO: 46 928 286 

(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 

SÍDELNÝ ÚTVAR PRI SALAŠI 

(ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č.  778/8, 778/13, 778/16, 778/17, 778/18, 778/19, 778/20, 

778/21, 778/22, 778/23, 778/24, 778/25, 778/26, 778/27, 778/28, 778/29, 778/30, 778/31, 778/32, 779/1, 779/2,  

782, 783/3, 787/1, 787/2, 791/1, 791/2, 792/1, 792/4, register "E" parc. č. 424, 5006/6 v katastrálnom území 

Veľký Kolačín  register "C" parc. č. 460/26, 460/55, 460/56, 460/58, 460/59, 460/60, register "E" parc. č. 294,  

5004/3 v katastrálnom území Nová Dubnica. 

Územné rozhodnutie na umiestnenie stavby vydal príslušný stavebný úrad  mesto Nová Dubnica  pod č. 

2331/2015 v  spise č. VÚPaD/96/2014/Gá   dňa 04. 05. 2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 12. 2015. 

Stavba obsahuje: 

- SO 101 Hrubá úprava terénu pod komunikácie 

- SO 105 STL plynovod 

- SO 106 Trafostanica T1 

- SO 107 Rozvody 22kW 

- SO 108 Rozvody NN 

- SO 109 Trafostanica T2 

- SO 110 Verejné osvetlenie 

- Sadové úpravy 

 

Popis a účel stavby: 

SO 101 Hrubá úprava terénu pod komunikácie 

Odhumusovanie: Pred začatím výkopových prác bude prevedená skrývka ornice v hrúbke 150mm. 

Výkopy: V rámci tohto stavebného objektu budú vykonané výkopy v časti pod navrhovanou komunikáciou a 

chodníkom. Výkopy budú realizované v triede ťaţiteľnosti 3. Zeminy z výkopov sú charakterizované ako 

podmienečné vhodné aţ nevhodné do násypov. V prípade ich pouţitia do násypov musia byť upravené v celom 

pouţitom objeme. 
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Násypy:  Násypy pod komunikáciami zo zeminy vhodnej do násypov. Vhodným materiálom je štrkodrva fr. 

0/63. Taktieţ je moţné pouţiť zeminu z výkopov, avšak len po jej úprave hydraulickým spojivom v celom 

objeme. Receptúru pre zlepšenie zemín na dosiahnutie poţadovaných parametrov určí prizvaný geotechnik. V 

ţiadnom prípade nie je moţné pouţiť neupravenú zeminu, prípadne stavebnú suť dovezenú z iných stavieb.  

Úprava pláne: Po zrealizovaní výkopov bude vykonané zrovnanie a zhutnenie zemnej pláne.  Poţadovaná miera 

zhutnenia zemnej pláne pri súdrţných zeminách je 95% PS. Poţadovaná miera zhutnenia pre nesúdrţné zeminy 

je min. Id=0,85.  

Zlepšenie podloţia: Z dôvodu dosiahnutia poţadovanej únosnosti bude pod spevnenými plochami v miestach 

výkopov vykonané zlepšenie podloţia stabilizáciou v hrúbke 300 mm. Poţadované parametre :  Modul 

deformácie na pláni vozovky bude : 

- pod komunikáciami       Edef2 = 45MPa; Edef2/Edef1 < 2,5 

- pod chodníkmi     Edef2 = 30MPa; Edef2/Edef1 < 2,5 

Pri realizácii týchto prác je potrebné rešpektovať poţiadavky prizvaného geotechnika. Únosnosť zemnej pláne 

bude pred kladením ďalších vrstiev overená statickými zaťaţovacími skúškami. Pri hutnení je potrebné 

zabezpečiť optimálnu vlhkosť. V prípade premočenia pláne nesmú byť na pláň vpustené ţiadne mechanizmy, 

aby nedošlo k jej znehodnoteniu. Následné budovanie konštrukčných vrstiev musí byť realizované v čo 

najkratšom čase, aby pláň neostala obnaţená. Svahy výkopu i násypu budú upravené v predpísanom sklone.  

105 STL plynovod 

Navrhovaná IBV Kolačín (170RD) bude napojená na jestvujúci STL plynovod D 160, PN 300 kPa v ceste  

III/06164 pri pozemku parc.č. 2-301/2, 2-300. Od miesta napojenia bude navrhovaný STL plynovod vedený v 

novonavrhovanej miestnej komunikácii resp. v zelenom páse vedľa miestnej komunikácie aţ po posledné 

stavebné pozemky v jednotlivých uliciach. V mieste napojenia bude osadený plynový gulový uzáver so zemnou 

súpravou v teleskopickom prevedení a poklopom „PLYN“. 

Navrhovaný rozvod plynu bude prevedený z polyetylénových rúr PE-HD SDR 17,6 PE(100) D 90, dĺţky cca 

340 m, PE-HD SDR 11 PE(100) D 63, dĺţky 1059 m, PE-HD SDR 11 PE(100) D 50, dĺţky 336 m a PE-HD 

SDR 11 PE(100) D 40, dĺţky 1364 m,, 

Pre uloţenie plynovodu bude vykopaná rýha š. 60 cm. Pod potrubím bude prevedené pieskové lôţko hr. 15 cm a 

potrubie bude obsypané pieskom do výšky 20 cm nad potrubie a zbytok rýhy bude dosypaný výkopkom a terén 

bude upravený do pôvodného stavu. Na potrubí bude uchytený signalizačný vodič 4 mm2 ktorý bude vyvedený 

do kaţdého poklopu , orientačného stĺpika resp. STL pripojovacieho plynovodu. STL plynovod bude vedený v 

súbehu s navrhovaným vodovodom pričom vzájomná vzdialenosť musí byť min. 60 cm. 

 

SO 106 Trafostanica T1 

Trafostanica T1 EH8 var. B  slúţi na umiestnenie rozvádzačov a transformátora. Celá trafostanica je 

ţelezobetónová  typová.  Transformačná stanica je z dvoch základných častí: káblový priestor/vaňa/ a stavebné 

teleso/skelet a strecha. Obsahuje časť rozvádzačov  a časť transformátorovú. 

Základné technické údaje transformačnej stanice: 

Menovité napätie na strane VN:    22kV 

Menovité napätie na strane NN:    242/420V 

Frekvencia       50Hz 

Menovitý výkon transformátora:    630kVA 

Kompenzácia transformátora naprázdno:   do 8kVAr 

Menovitý prúd  prípojníc                VN 630A 

Menovitý krátkodobý prúd VN     do 1000A 

Zap.schopnosť pre odpínače a uzemňovače VN   50kA max 

Menovitý dynamický prúd rozvádzača NN                min.30kVA 

Krytie podľa STN EN 60 529     IP43D 

Rozmery/d x š x v/ :     EH8 2300x1900x2600mm 

Transformátor: olejový hermaticky uzatvorený s výkonom 630kVA.Pod trasformátorom je umiestnená 

havarijná zberná vaňa pre zadrţiavanie transformátorového oleja v prípade havárie transformátora. Prívod na 

VN svorky transformátora  je riešený  prípojom z VN rozvádzača káblom CXEKVCEY 3x1x35mm2. Vývody 

NN z transformátora do NN rozvádzača sú 1kV vodičmi. Chladenie transformátora je prirodzené, zabezpečené 

vetracími otvormi v obvodovej stene TS ako aj vo vstupných dverách. 

Rozvádzač VN- jedno pole prívodové, jeden vývod na transformátor. Rozvádzač je umiestnený samostatne. 

Rozvádzač NN- skriňový ANG so šiestimi vývodmi. 
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SO 107 Rozvody 22kW 

Z jestvujúceho podperného bodu PB, kde bude osadený zvislý úsekový odpojovač FLA 15/6400, bude kábel 

vedený kábel NA2XS/F/2Y 3x1x 240 mm2 do navrhovanej TS1 a následne do TS2.Ochrana vedenia 

bleskopoistakami HDA24NA. Nová VN káblová prípojka bude ukončená v novej trafostanici v skriňovom 

rozvádzači VN v zapuzdrovanom vyhotovení. 

SO 108 Rozvody NN 

1kV káblový rozvod NN bude poloţený spoločne  v jednej výkopovej ryhe s navrhovaným  káblovým 

rozvodom VN a VO. Rozvod  NN  bude káblovými vývodmi z nových trafostaníc TS1 a TS2 do navrhovaných 

skríň SR, odkiaľ pokračujú slučkovite  po IBV. Nový káblový 1 kV rozvod bude poloţený klasickou montáţou 

v káblovej ryhe v teréne 80x80 cm do lôţka z kopaného piesku, v chodníkoch a spevnených plochách 

v chráničkách v ryhe 80x60cm a v komunikáciách v chráničkách v ryhe 80x120cm.  Meranie spotreby 

elektrickej energie bude umiestnené na verejne prístupnom mieste tak, aby bolo moţné odčítať spotrebu el. 

energie.  

SO 109 Trafostanica T2 

Trafostanica T1 EH8 var. B  slúţi na umiestnenie rozvádzačov a transformátora. Celá trafostanica je 

ţelezobetónová  typová.  Transformačná stanica je z dvoch základných častí: káblový priestor/vaňa/ a stavebné 

teleso/skelet a strecha. Obsahuje časť rozvádzačov  a časť transformátorovú. 

Základné technické údaje transformačnej stanice: 

Menovité napätie na strane VN:    22kV 

Menovité napätie na strane NN:    242/420V 

Frekvencia       50Hz 

Menovitý výkon transformátora:    630kVA 

Kompenzácia transformátora naprázdno:   do 8kVAr 

Menovitý prúd  prípojníc                VN 630A 

Menovitý krátkodobý prúd VN     do 1000A 

Zap.schopnosť pre odpínače a uzemňovače VN   50kA max 

Menovitý dynamický prúd rozvádzača NN                min.30kVA 

Krytie podľa STN EN 60 529     IP43D 

Rozmery/d x š x v/ :     EH8 2300x1900x2600mm 

Transformátor: olejový hermaticky uzatvorený s výkonom 630kVA.Pod trasformátorom je umiestnená 

havarijná zberná vaňa pre zadrţiavanie transformátorového oleja v prípade havárie transformátora. Prívod na 

VN svorky transformátora  je riešený  prípojom z VN rozvádzača káblom CXEKVCEY 3x1x35mm2. Vývody 

NN z transformátora do NN rozvádzača sú 1kV vodičmi. Chladenie transformátora je prirodzené, zabezpečené 

vetracími otvormi v obvodovej stene TS ako aj vo vstupných dverách. 

Rozvádzač VN- jedno pole prívodové, jeden vývod na transformátor. Rozvádzač je umiestnený samostatne. 

Rozvádzač NN- skriňový ANG so šiestimi vývodmi. 

 

SO 110 Verejné osvetlenie 

Komunikácie sú jednostranne osvetlené osvetľovacími telesami umiestnených pri komunikácii v chodníku po 

celej dĺţke komunikácie. 

Inštalovaný príkon: Pi = 6,5kW ps=6,5kW súčasnosť 1 

Stupeň dodávky el. energie:3- podľa STN 341610 

Rozvodná sústava: - 3PEN str.50Hz, 400V/TN-C 

Rozvod VO bude pripojený z rozvádzača RVO zemným káblom .LED svietidlá budú uchytené na osvetľovacích 

stoţiaroch výšky 6m.Meranie spotreby el. energie VO bude umiestnené v RVO na verejne prístupnom mieste 

.Uzemnenie bude spolu káblami VO v celej trase poloţený uzemňovací pás Fe-Zn 30x4mm, ku ktorému budú 

pripojené všetky neţivé časti oceľových stoţiarov VO. 

 

Sadové úpravy 

Navrhnutá výsadba min.136 ks vzrastlých listnatých a ihličnatých stromov a 153 ks krov a zaloţenie trávnatých 

plôch vo výmere cca 3000m2 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky: 

1. Stavebníkom je spoločnosť REALITKA 4U, s.r.o. so sídlom Nám. SNP 7, 911 01 Trenčín, IČO 46 928 286. 

2.  Stavba bude uskutočnená na pozemkoch na pozemkoch register "C" parc. č. 778/8, 778/13, 778/16, 

778/17,778/18,778/19,778/20,778/21,778/22,778/23,778/24,778/25,778/26,778/27,778/28,778/29, 

778/30,778/31,778/32,779/1,779/2,782,783/3,787/1,787/2,791/1,791/2,792/1,792/4,register"E" 
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parc.č.424,5006/6 v k.ú. Veľký Kolačín  register "C" parc.č.460/26,460/55, 460/56, 460/58,460/59, 

460/60, register "E" parc. č. 294,  5004/3 v katastrálnom území Nová Dubnica. 
3. Stavba bude umiestnená v súlade s podmienkami územného rozhodnutia spis. č. VÚPaD/96/2014/Gá   Č.  j. 

2331/2015, ktoré vydalo mesto Nová Dubnica, ul. Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica, dňa 04. 05. 

2015, právoplatnosť nadobudlo dňa 09. 12. 2015. 

4. Stavebník je povinný v zmysle § 75 ods. 1 stavebného zákona poţiadať o vytýčenie stavby fyzickou  

osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. 

5.  Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom 

konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia; prípadné zmeny nesmú byť vykonané 

bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

6. Dokumentáciu pre stavebné povolenie vypracovala spoločnosť  a- vision, s.r.o. projektový atelier, Bottova 

5,911 04 Trenčín s hlavným inţinierom projektu Ing. arch. Petrom Kohoutom, autorizovaným architektom 

č.osv.1421AA v spolupráci s oprávnenými osobami pre jednotlivé stavebné objekty  v zmysle stavebného 

zákona a osobitných predpisov 

7. Celkový rozpočtový náklad stavby je    v eurách:  

SO 101. HRUBÁ ÚPRAVA TERÉNU POD KOMUNIKÁCIE:  10.000 

SO 105. STL PLYNOVOD: 100.000 

SO 106. TRAFOSTANICA T1:        40.000 

SO 107. ROZVODY 22 KW: 220.000 

SO 108. ROZVODY NN:                  95.000 

SO 109. TRAFOSTANICA T2 : 40.000 

SO 110. VEREJNÉ OSVETLENIE:100.000 

8. Stavebné povolenie  sa týka stavby, ktorá bola posudzovaná podľa zákona č.24/2006 Z.z. , bolo vydané 

záverečné stanovisko  Okresným úradom Ilava, odborom starostlivosti o ţivotné prostredie pod č. OU-IL-

OSŢP-2014/00070-041 GRA zo dňa 11.4.2014 . Podmienky v ňom  stanovené najmä v časti VI/3 v rozsahu  

stanoveným aj  v záväzných podmienkach  územného rozhodnutia na umiestnenie stavby , ktoré vydal 

príslušný stavebný úrad  mesto Nová Dubnica  pod č. 2331/2015 v  spise č. VÚPaD/96/2014/Gá   dňa 04. 

05. 2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 12. 2015, uvedenými  v podmienke č.9 je potrebné 

dodrţať aj v štádiu realizácie stavby. 

9. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu  začatie 

stavby. 

10. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní. . 

Zhotoviteľ musí byť oprávnená právnická resp. fyzická osoba oprávnená na  uskutočneniu stavieb 

a zabezpečí odborný dozor odborne spôsobilou osobou v zmysle stavebného zákona. Zhotoviteľa stavby, 

s uvedením názvu (mena), adresy (sídla) a preukázaním oprávnenia na uskutočňovanie stavieb,  oznámi 

stavebník  stavebnému úradu do 15 dní po skončení výberového konania. 

11. Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť štítok „Stavba povolená“ na viditeľnom mieste  pri 

vstupe na stavenisko a ponechať ho do kolaudácie stavby 

12. Stavba bude dokončená do 5 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia. 

13. Pred zahájením zemných prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných inţinierskych sietí  

a taktieţ je povinný zabezpečiť ochranu inţinierskych sietí pri realizácii stavby pred ich poškodením. 

V prípade ich poškodenia, náklady spojené s ich opravou a všetky právne dôsledky z toho vyplývajúce 

znáša ţiadateľ. Pri realizácií stavby bude dodrţaná STN 73 6005 o priestorovom usporiadaní inţinierskych 

sietí. 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 

17. Stavenisko musí spĺňať ustanovenia § 43i ods. 3 písm. a); d); e); f); g); h) stavebného zákona. Stavebný 

materiál nesmie byť skladovaný na verejných priestranstvách alebo spoločných pozemkoch, prípadne 

na pozemkoch iných vlastníkov bez ich súhlasu. 

18. Na stavbe bude v zmysle § 46d stavebného zákona riadne vedený stavebný denník, ktorý je súčasťou 

dokumentácie uloţenej na stavenisku; zaznamenávajú sa v ňom všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali 
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na stavenisku. Do stavebného denníka je oprávnená robiť zápisy aj osoba vykonávajúca štátny stavebný 

dohľad. 

19. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby, 

certifikáty a prehlásenia o zhode zabudovaných stavebných materiálov. Stavebník je povinný viesť stavebný 

denník v zmysle § 46d stavebného zákona. Stavebník je povinný poskytnúť uvedené doklady orgánom 

povereným k výkonu ŠSD.  

20. Stavebník je povinný umoţniť povereným orgánom  ŠSD vstup na stavenisko a na  stavbu za účelom 

vykonania štátneho stavebného dohľadu.  

21. Stavenisko pre uskutočňovanie povoľovanej stavby  treba zriadiť, usporiadať v rozsahu uvedenom v § 43i 

stavebného zákona tak,  aby sa stavba mohla uskutočňovať v súlade s osobitnými predpismi; stavenisko 

stavby nesmie ohrozovať a nadmerne obťaţovať okolie (susedné nehnuteľnosti), osobitne hlukom, prachom 

a podobne, ohrozovať bezpečnosť prevádzky na pozemných komunikáciách, znečisťovať komunikácie, 

okolité pozemky, ovzdušie, a vody, obmedzovať prístup k priľahlým stavbám alebo pozemkom, k sieťam 

technického vybavenia územia a k poţiarnemu zariadeniu. Odvádzanie zráţkovej a odpadovej vody zo 

staveniska sa musí zabezpečiť tak, aby sa zabránilo rozmočeniu pozemku staveniska, aby sa nenarušovalo a 

neznečisťovalo odtokové zariadenie pozemnej komunikácie a inej plochy priľahlej k stavenisku a aby sa 

nespôsobilo ich podmáčanie ( § 13 odsek 1 a 3 vyhl. č. 532/2002 Z.z.); 

22. Pri výstavbe a prevádzkovaní stavby je potrebné dodrţiavať ustanovenia legislatívy na úseku ochrany 

prírody, zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny , ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a 

súvisiace predpisy;  

23. Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť štítok „Stavba povolená“ na viditeľnom mieste  pri 

vstupe na stavenisko a ponechať ho do kolaudácie stavby.  

24. Skladovať stavebný materiál na verejných priestranstvách sa zakazuje bez osobitného povolenia na zvláštne 

a dočasné uţívanie priestorov, ktoré na základe ţiadosti stavebníka vydá príslušný mestský úrad; Stavenisko 

musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môţe dôjsť k ohrozeniu ţivota alebo 

zdravia a to úplným ohradením;  

25. Stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch 

výstavby; Stavenisko bude  mať: 

 Zriadený dočasný  vjazd a výjazd zo staveniska  na prísun stavebných výrobkov, na odvoz stavebného 

odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a poţiarnej ochrany, ktorý sa musí udrţiavať a čistiť.  

  únikové cesty musia byť trvalo voľné a vedú čo najkratšou cestou do bezpečného priestoru; 

  stavenisko musí umoţňovať bezpečné uloţenie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a 

umiestnenie zariadenia staveniska; 

 stavenisko musí umoţňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce;  

  stavenisko musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na 

stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana ţivotného prostredia podľa osobitných predpisov;  

 stavenisko musí byť zabezpečené poţiarno-technickými zariadeniami a poţiarnym vodovodom; 

  staveniskové priestory a komunikácie musia byť dostatočne osvetlené prirodzeným, resp. umelým 

osvetlením; 

 obvod staveniska musí byť oplotený oplotením po celom obvode, viditeľne označený a identifikovateľný, 

stráţený a osvetlený; vstup bude povolený len pre osoby dodávateľov;  

  realizácia stavby, uloţenie stavebných materiálov a usporiadanie zariadenia staveniska riešiť tak, aby 

nedochádzalo k poškodzovaniu a znečisťovaniu priľahlých pozemkov a nehnuteľností, v prípade 

poškodenia susedných nehnuteľností stavebník zodpovedá za vzniknuté škody, pričom škody je povinný 

uhradiť v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka, resp. nehnuteľnosti upraví do pôvodného stavu;  

  nakladanie s odpadom vzniknutým počas realizácie stavby musí byť v ktorejkoľvek etape výstavby a 

taktieţ po skončení výstavby dokladovateľné; 

 sypké a prašné materiály na stavbe budú prikryté fóliami, resp. celtami tak, aby sa predišlo nadmernej 

prašnosti v okolí stavby;  

 Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, 

potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.  

26. Pri zriaďovaní zariadenia staveniska treba striktne dodrţať ustanovenia vyhlášky MŢP SR č. 100/2005 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náleţitostiach havarijného 

plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.  

27. Zariadenie staveniska budovať tak, aby nemohlo dôjsť k úniku nebezpečných látok na terén. 

28. Pri realizácií výstavby musia byť všetky mechanizmy a vozidlá v bezchybnom technickom stave, čo 

zabezpečení minimalizáciu rizika prípadného úniku ropných látok do prostredia. 
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29. V prípade úniku ropných produktov znečistený substrát okamţite odstrániť a odviesť na miesto 

dekontaminácie, odstránenú zeminu nahradiť čistou, zhutniť ju a nezastavanú plochu stabilizovať. 

30. Ak bude stavebník pri realizácií stavby zaobchádzať s tuhými znečisťujúcim látkami v mnoţstve väčšom 

ako 1t alebo s kvapalnými znečisťujúcimi látkami v mnoţstve väčšom ako 1m3 je povinný vypracovať 

havarijný plán v zmysle uvedenej vyhlášky a predloţiť ho orgánu štátnej vodnej správy na schválenie. 

31. Na stavenisku sa zakazuje dopĺňať pohonné hmoty, vymieňať oleje a náplne stavebných a strojných 

mechanizmov, vykonávať opravy prepravných, strojných a stavebných mechanizmov pri ktorých by mohlo 

dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do prostredia. 

32. Dopĺňať palivo a zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami je moţné len v zariadení staveniska, ktoré bude 

vybudované v zmysle vyhlášky MŢP č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s 

nebezpečnými látkami, o náleţitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia 

vôd. 

33. Parkovanie a umývanie mechanizmov na stavenisku aj v zariadení staveniska sa zakazuje. 

34. Pohonné hmoty, škodlivé látky a nebezpečné odpady vzniknuté pri realizácií stavby je potrebné zabezpečiť 

proti odcudzeniu a neodbornej manipulácií. 

35. Manipuláciu so škodlivými látkami môţu vykonávať iba zamestnanci oboznámený s vypracovaným 

havarijným plánom, alebo oboznámený s postupom pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami.  

36. Stavebník je povinný viesť a uchovávať evidenciu zamestnancov oboznámených s manipuláciou so 

znečisťujúcimi látkami v zariadení staveniska. 

37. Stavebník  realizáciu stavby skoordinuje  s ostatnými stavebnými prácami vykonávanými v dotknutej 

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

povoľovaných objektoch, s inými povolenými objektmi súvisiacimi  s výstavbou v lokalite  Vavrová 

(Sídelný útvar pri salaši).  

38. Na uskutočnenie stavby moţno v zmysle § 43f stavebného zákona pouţiť iba stavebný výrobok, ktorý je 

podľa osobitných predpisov vhodný na pouţitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o overení 

poţadovaných vlastností výrobkov stavebník predloţí ku kolaudácii stavby.  

39. 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. 

40. Navrhovaný sídelný útvar je situovaný v CHVO Stráţovské vrchy, preto je stavebník povinný dbať na 

zvýšenú ochranu povrchových a podzemných vôd, ochranu ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie 

a obnovu ich zásob. 

41. Pri výstavbe musí stavebník bezpodmienečne dodrţať ochranné pásma vodárenských zdrojov II. a III. 

stupňa prírodných liečivých zdrojov v Trenčianskych Tepliciach, ktoré sú v blízkosti s územím 

navrhovaného sídelného útvaru. Stavebník nesmie vykonávať činnosti, ktoré sú obmedzené alebo zakázané 

miestne príslušným orgánom štátnej vodnej správy v ochranných pásmach vodárenských prírodných 

liečivých zdrojov v Trenčianskych Tepliciach. 

42. Pri výstavbe inţinierskych sietí a komunikácie v navrhovanej lokalite je pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi 

látkami uvedenými v prílohe č. 1 vodného zákona  nutné dodrţiavať ustanovenia § 39 vodného zákona. 

43. Stavebník je povinný dodrţať podmienky určené v rozhodnutiach ostatných orgánov štátnej správy: 

 Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Trenčín  spis. č. KPUTN-2013/5331-4/24772 z dňa 16. 04. 

2013 o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum 

 Rozhodnutie mesta Nová Dubnica na výrub drevín Ev. č. 4158/2015 ŢP z dňa 10.08.2015, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 9.11.2015 

 Rozhodnutie mesta Nová Dubnica na výrub drevín Ev. č. 5008/2015 ŢP z dňa 28.09.2015 ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 8.1.2016 

 Rozhodnutie Okresného úradu Trenčín, odbor pozemkový a lesný spis. č. OU-TN-PLO-2016/004986-

002, Duh z dňa 20.01.2016 o odňatí poľnohospodárskej pôdy pre stavbu ,,Sídelný útvar Pri Salaši – 

komunikácie a siete“. 

 Rozhodnutie Okresného úradu Ilava, odboru ţivotného prostredia OÚ-IL-OSŢP-2016/000036 - 10  REN 

dňa 15. 02. 2016 

44. Stavebník je povinný v plnom rozsahu rešpektovať podmienky a poţiadavky dotknutých orgánov: 

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – vyjadrenie č. 6611505993 z dňa 30. 03. 2015: 

1. Vo vyznačenom záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné: 

2. 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. 
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3. 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. 

4. 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. 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: František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 

6521289;Jozef Rakučák, jozef.rakucak@telekom.sk, +421 42 4328758;Ján Pechota, 

jan.pechota@telekom.sk, +421 42 4325196, 0902719388.  

5. 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. 

6. 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 nie je moţné preloţiť zrealizovať prekládku SEK. 

7. Upozorňujeme ţiadateľa, ţe v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o 

zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich 

podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a 

zaradení. 

8. V prípade ak na Vami definovanom území v ţiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná 

sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany ţiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť 

proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

9. Nedodrţanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 

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

10. 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. týmto upozorňuje ţiadateľa na 

povinnosť vyţiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 

11. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovák Telekom a.s. na základe samostatnej 

objednávky do troch týţdňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: 

František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289, 0902719358;Marcel Garai, 

marcel.garai@telekom.sk, 0902719451. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto 

vyjadrenia a dátum jeho vydania. 

12. 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. 

13. 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 Slovak 

Telekom, a.s. 

14. 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. 

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

nezbavuje ţiadateľa povinnosti poţiadať o vytýčenie. 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY OCHRANY SEK 

1. V prípade, ţe zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú ţiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. 

alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak 

Telekom,a.s. povinný zabezpečiť: 

 Ochranu alebo preloţenie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak 

Telekom,a.s. 

 Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia. 

 Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia. 

2. V lokalite predmetu Vašej ţiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preloţením sietí (alebo 

vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 

777474 

3. UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môţe nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou 

funkčnosťou. 

mailto:hradil@suptel.sk
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4. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môţu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je ţiadateľ povinný 

vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, ţe zabezpečí: 

 Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu. 

 Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a 

vyznačenou polohou tohto zariadenia a tieţ s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené. 

 Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na moţnú polohovú odchýlku ± 30 cm 

skutočného uloţenia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu. 

 Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s 

najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepouţívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje). 

 Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeţi a poškodeniu vo 

vzdialenosti 1,5 m na kaţdú stranu od vyznačenej polohy zariadenia. 

 Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním). 

 Bezodkladné oznámenie kaţdého poškodenia zariadenia na telefónne číslo l2 129. 

 Overenie výškového uloţenia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, ţe ST nezodpovedá za zmeny 

priestorového uloţenia zariadenia vykonané bez vedomia ST). 

5. UPOZORNENIE: V prípade, ţe počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo zníţiť krytie tel. káblov je toto 

moţné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 

6. V prípade poţiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať 

ţiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 

7. Ţiadame dodrţať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. 

 

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – vyjadrenie č.  ZA -6360/2015: zo dňa 23.12.2016 

1. V prípade, ţe návrh, na základe ktorého sa konanie začalo, neobsahuje vyjadrenie spoločnosti Slovak 

telekom, a.s. o existencii podzemných vedení a rádiových trás v súlade s ustanovením §66 ods.6 zákona 

č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách alebo v predloţenej projektovej dokumentácii nie je 

zakreslený priebeh vedení a rádiových trás(!66 ods.7 zákona č.351/20111 Z.z. O elektronických 

komunikáciách), ţiadame, aby stavebný úrad v súlade s ustanovením stavebného zákona konanie prerušil 

a vyzval stavebníka na odstránenie nedostatkov podaného návrhu. 

2. Stavebník je povinný ešte pred začatím stavebných prác poţiadať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. 

o vyjadrenie k existencii vedení a rádiových trás spoločnosti Slovak Telekom , a.s. v mieste stavby. 

3. V prípade, ţe v mieste stavby dôjde k styku s vedeniami alebo rádiovými trasami spoločnosti Slovak 

Telekom , a.s., je stavebník povinný: 

a) zabezpečiť, aby priebeh vedení alebo rádiových trás v mieste stavby bol zakreslený do projektovej 

dokumentácie stavby, podľa ktorej sa budú stavebné práce realizovať; 

b) dodrţať podmienky, ktoré spoločnosť Slovak Telekom, a.s. stanoví pre ochranu svojich vedení a 

rádiových trás, najmä je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie vedení na povrchu terénu pred 

začatím stavebných prác a zachovanie značiek v terénne; 

c) dodrţať povinnosti podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách týkajúce sa ochrany 

verejných elektronických komunikačných sietí a ich vedení; 

d) opatrenia na ochranu vedení a rádiových trás zrealizuje stavebník na vlastné náklady v súlade 

s podmienkami 

4. V prípade, ţe v súvislosti s realizáciou stavby vyvstane potreba preloţky vedení alebo rádiových trás 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s., tak takúto preloţku bude moţné zrealizovať len v súlade s ustanoveniami 

§ 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. 

 

Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydáva súhlasné stanovisko pre 

stavebné povolenie za dodrţania nasledovných pripomienok : 

 dopravné napojenie príjazdovej komunikácie k stavbe realizovať bez zásahu do konštrukcie krytu vozovky 

111/1915. 

 pred realizáciou   príjazdovej komunikácie   k stavbe   poţiadať tunajší   úrad o povolenie na zvláštne 

uţívanie uvedenej komunikácie vrátane určenia pouţitia prenosného dopravného značenia počas prác v 

termíne pred realizáciou prác. 

 pred realizáciou   prác na   konštrukcií vjazdu v telese cesty III/1915 poţiadať tunajší   úrad o určenia 

pouţitia prenosného dopravného značenia počas prác v termíne pred realizáciou prác  i o povolenie na 

čiastočnú uzávierku uvedenej cesty 

http://www.telekom.sk/
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 dopravno - technické riešenie objektu komunikácií navrhnúť v zmysle § 2 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. v 

znení neskorších predpisov, t. z. podľa platných STN a ostatných technických predpisov, rovnako tak i v 

súlade s vyjadrením ORPZ -SR - ODI Trenčín. 

 dôsledne   riešiť odvedenie povrchových    vôd z komunikácií v napojení     na   jestvujúcu komunikáciu. 

 navrhovanú príjazdovú    plochu k stavbe napojiť    na    komunikáciu    III/1915 v súlade s podmienkami 

uvedených v technickej    správe pre    stavebné    povolenie    „SO 111 - Komunikácie    a chodníky    

vypracovanej    ARGUS, projektovanie dopravných stavieb, zodpovedným projektantom Ing. Igorom 

Ševčíkom zo dňa 02.12.2015 č. zákazky A14-13 a napojenie na cestu III/1915 v intraviláne mesta Nová 

Dubnica      bude riešené   v súlade s §2 ods. 4 cestného zákona v zmysle priloţenej projektovej 

dokumentácie, ako aj posúdenie dopravného napojenia so zahrnutím vplyvu navrhovanej IBV pri napojení 

prístupovej komunikácie   na cestu III/1915 nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej 

premávky a musí byť trvalé zabezpečený dostatočný rozhľad na obidva dopravné smery v zmysle STN, t. 

z. je nevyhnutné zabezpečiť vyprázdnenie rozpadových polí. 

 napojením    prístupovej     komunikácie    ku     stavbe    nesmie     byť    porušená funkčnosť 

odvodňovacieho   zariadenia cesty III/1915. Samotné napojenie musí   byť riešené tak,   aby z plochy 

vjazdu a priľahlých pozemkov nedochádzalo k vytekaní u vôd a nečistôt na cestu, t. z. výškové pomery 

vjazdu na cestu treba riešiť v zmysle ustanovenia § 1 vyhl. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva cestný zákon. 

 riešené napojenie prístupovej komunikácie na  komunikáciu III/1915 bude v správe a údrţbe stavebníka. 

 realizácia napojenie prístupovej komunikácie   ako i jeho uţívanie bude prebiehať v súlade s vyjadreniami 

správcu  cesty a dopravného inšpektorátu. 

 ţiadateľ  zodpovedá  za   prípadné   škody   na cestnom   telese,   uţívateľom cesty   alebo   na 

nehnuteľnom   majetku   tretích   osôb,   vzniknuté   z dôvodu   realizácie napojenia na   cestu III/1915. 

 tunajší úrad si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť, alebo zmeniť, ak si   to vyţiada   

verejný   záujem   alebo   bezpečnosť   a plynulosť   cestnej   premávky, čím ţiadateľom nevzniká nárok 

na úhradu uţ vzniknutých nákladov. 

 pred ukončením kolaudačného konania je potrebné zo strany ţiadateľa poţiadať tunajší úrad o určenie 

trvalého značenia kriţovatky  v zmysle projektovej dokumentácie. 

 V zmysle §3b cestného zákona zriaďovanie vjazdov sa povoľuje s ohľadom na ochranu dotknutej 

pozemnej komunikácie a na bezpečnosť premávky na nej. 

 K projektovej dokumentácií pre stavebné povolenie ku stavbe „SÍDELNÝ ÚTVAR PRI SALASI " sa 

súhlasne vyjadril a určil podmienky ORPZ - SR - ODI Trenčín ako aj Správa ciest TSK, dňa 11.1.2015 

pod sč. SCPB/2016/19-2. Toto stanovisko pri rešpektovaní uvedených podmienok slúţi pre vydanie 

stavebného rozhodnutia . 

 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR, Okresný dopravný inšpektorát, Kvetná 7, 911 42 Trenčín - 

vyjadrenie č. ORPZ-TN-ODI-2-00I/2016-ING  dňa 18.1.2016: 

ODI s navrhovanou stavbou a jej dopravným napojením na cestu III/1915 cez miestnu komunikáciu navrhovanú 

v rámci stavby ..Rozvoj komunikačnej siete" súhlasí za podmienky dodrţania nasledovných pripomienok: 

1. Dopravná obsluha riešeného územia bude zabezpečená navrhovanou sieťou obsluţných komunikácií 

funkčnej triedy C3. Dopravné vzťahy a osobitosti premávky - povinnosti účastníkov cestnej premávky, budú 

upravené zvislým dopravným značením IP 28a, resp. IP 28b a limitované osobitnými ustanoveniami o 

cestnej premávke v obytnej zóne. 

2. Vzhľadom na priečne usporiadanie a pozdĺţny sklon navrhovaných komunikácií, budú tieto po celej dĺţke 

lemované sklopenými obrubníkmi. Upokojenie dopravy bude riešené vodorovným dopravným značením V 

16 - „Optická psychologická brzda" a akustickými priečnymi pásmi vybudovanými z kamennej dlaţby a 

osadenými do úrovne nivelety vozovky riešených komunikácií. 

3. Parametre komunikácií, plánovaných dopravných napojení a polomery obrúb vnútorných smerových 

oblúkov musia spĺňať podmienky STN 73 6110 a STN 73 6102 tak, aby bol zabezpečený plynulý a 

bezkolízny pohyb vozidiel v dotknutej lokalite. 

4. Upozorňujeme na potrebu zabezpečenia dostatočných rozhľadových pomerov v miestach styku jednotlivých 

obsluţných komunikácií a to odstránením všetkých neţiadúcich objektov a vzrastlej zelene, nachádzajúcich 

v uvaţovanom rozhľadovom poli vodiča. 

5. Vzhľadom na charakter plánovanej výstavby, polohu riešeného územia a predpokladaný pohyb peších 

účastníkov cestnej premávky, poţadujeme vyriešiť osvetlenie komunikácií, resp. celého uličného priestoru, 

vybudovaním verejného osvetlenia. 

6. V prípade ţe stavbou dôjde k zásahu do cestných komunikácií trasovaných v dotyku s riešeným územím a k 

obmedzeniu dopravy, poţadujeme projekt dočasného dopravného značenia predloţiť na odsúhlasenie ODI 
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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. 

7. 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. 

 

SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava – vyjadrenie č. 156/2016/NM/TD z dňa 29. 

01. 2016: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

1. Stavebník je povinný dodrţať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v 

zmysle §79 a §80 Zákona o energetike. 

2. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k 

poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo 

prevádzky distribučnej siete Porušenie tejto podmienky môţe mat za následok vyvodenie trestnoprávnej 

zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môţe byt za porušenie tejto 

podmienky uloţená sankcia príslušným správnym orgánom. 

3. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodrţať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými 

plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inţinierskymi sieťami v 

zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050. 

4. Stavebník je povinný pred realizáciou zemných prac a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti 

zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich 

podzemných vedení. 

5. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti, 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 (p. 

Dana Ďurichová. tel.č. +421 32 242 3213. e-mail: dana.durichova@spp-distribucia sk). 

6. 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. 

7. Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodrţiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 

508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich 

technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, 

STN EN 12007-3, STN EN 12327, TPP 702 01, TPP 702 02, 

8. Stavebník je povinný umoţniť zástupcovi SPP-D (p. Šimo Daniel, tel.č. +421 32 242 3203) vstup na 

stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení, tieţ je 

povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem. 

9. Stavebník je povinný pri realizácii dodrţať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení 

SPP-D k ţiadosti o vydanie technických podmienok pre rozšírenie distribučnej siete číslo 1000070116. 

10. Stavebník je povinný minimálne 14 kalendárnych dni pred začatím stavby písomne oznámiť SPP-D na 

adresu : SPP - distribúcia, a.s., Ing. Radovan lllith, Mlynské Nivy 44/b. 825 11 Bratislava kontaktné údaje, 

údaje o začatí a ukončení prác apod. 

11. Stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené subjektom povereným 

SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude moţnú ukončiť preberacie konanie a majetkovo 

- právne vysporiadanie stavby. 

TECHNICKÉ PODMIENKY: 

12. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na kaţdú strany od 

obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 aţ po predchádzajúcom vytýčení 

plynárenských zariadení výhradne ručne bez pouţitia strojových mechanizmov. 

13. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné 

vedenia s ohľadom na moţnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k 

vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu. 

OSOBITNÉ PODMIENKY: 

14. Poţadujeme dodať na posúdenie ďalší stupeň PD- Realizačnú dokumentáciu. 

15. Bez realizačnej dokumentácie nebude moţné schváliť technologické postupy na prepojové práce. 

16. Kaţdú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník 

povinný prerokovať s SPP-D a poţiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene. 
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17. SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde 

k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, 

alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko 

vydané. 

 

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927, 010 47 Ţilina – vyjadrenie č. 

4600021123 z dňa 15.01.2016: 

1. V predmetnej lokalite katastra Veľký Kolačín KN v zmysle predloţenej koordinačnej situácie stavby sa 

nenachádzajú energetické zariadenia vo vlastníctve SSE-D, a.s. 

2. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, ţe v danej lokalite sa môţu nachádzať aj podzemné vedenia tretích 

osôb 

3. Ku inţinierskym sieťam SO 106 trafostanica T1, SO 107 Rozvody VN, SO 108 Rozvody NN, SO 109 

Trafostanica T 2 sme vydali samostatné stanovisko 

4. Pre verejné osvetlenie SO 110.verejné osvetlenie súhlasíme s vydaním stavebného povolenia za podmienky, 

ţe ku prípadnému napojenie na fakturačné meranie voči SSE-D, a.s. bude doručená na odsúhlasenie 

realizačná projektová dokumentácia. 

5. Pre vysvetlenie  

6. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť 

pri zmene údajov na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy 

a pod). 

 

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927, 010 47 Ţilina – vyjadrenie č. 

4600021123 z dňa 27.01.2016: 

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

2. SSE-D. a.s. zabezpečí v zmysle novej legislatívy prípravu ako aj samotnú realizáciu elektrického zariadenia 

potrebného na napojenie navrhovaných odberných miest. 

3. Odovzdávacie miesta určujeme rozvodné istiace skrine SR. ktorých osadenie bude zrejmé po spracovaní 

realizačnej projektovej dokumentácie. 

4. Meranie spotreby elektrickej energie ţiadame osadiť na trvalé prístupných miestach. 

5. SSE-D a.s. súhlasí s predloţenou projektovou dokumentáciou dodanou vašou spoločnosťou pre stavebné 

povolenie. 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY K VYHOTOVENIU STAVBY 

1. V zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. §43 ţiadame dodrţať ochranné pásmo príslušného zariadenia 

elektrizačnej sústavy: 

- pre vodiče bez izolácie od 1 do 35 kV vrátane. - 10m od zvislice krajných vodičov na obe stratu 

- pre vodiče so základnou izoláciou od 1 do 35 kV vrátane - 4m od zvislice krajných vodičov na obe strany 

- pre závesné káblové vedenie od 1 do 35 kV vrátane - lm od zvislice krajných káblov na obe strany 

- pre vonkajšie podzemné el. vedenie do 110 kV vrátane - lm od zvislice krajných káblov na obe strany 

- ostatné prípady a podmienky riešiť podľa platnej legislatívy  

V ochrannom pásme je zakázané: 

- zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky. - vysádzať a pestovať trvalé porasty - uskladňovať ľahko horľavé 

alebo výbušné látky. - vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku. - vykonávať činnosti 

ohrozujúce el. vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústav v. - ostatné prípady a podmienky 

riešiť podľa platnej legislatívy 

Výnimky z ochranných pásiem môţe \ odôvodnených prípadoch povoliť stavebný úrad. na základe 

stanoviska prevádzkovateľa distribučnej sústavy. 

Pri kolíziách a priblíţeniach k NN nadzemným vedeniam, je potrebné dodrţať príslušné STN normy a nimi 

stanovené bezpečné vzdialenosti. 

2. Pred zahájením prác je bezpodmienečne potrebné v dostatočnom časovom predstihu (min. 40dní vopred) 

poţiadať SSE-D a.s. - príslušné pracovisko Technická PaR prac VN a NN o vytýčenie inţinierskych sietí v 

majetku SSE-D, a.s.. Títo pracovníci SSE-D a.s. budú prizvaní aj ku kontrole samotnej pokládky 

káblových vedení a v prípade potreby odsúhlasia pokládku v správe SSE-D. a. s. a odsúhlasenie potvrdia 

zápisom do stavebného denníka. 

3. Zamestnávateľ vykonávajúci montáţne, opravárenské, stavebné a iné práce pre iné fyzické osoby a 

právnické osoby je povinný dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na 

bezpečný výkon práce. Práce sa môţu začať aţ vtedy. keď je pracovisko náleţíte zabezpečené a vybavené. 

Pred zahájením prác bude stavebník poučený pracovníkmi SSE-D a.s. o spôsobe a podmienkach realizácie 

na a v blízkosti energetických zariadení v správe SSE-D. a. s. 
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4. Bezpečnosť práce a zaistenie pracoviska musí byť vykonané pre konkrétne činnosti a práce v zmysle STN 

34 3100. STN 34 3101 a PNE 33 2130. V zmysle zákona 124/2006 Z.z. musia byť posúdené riziká a 

zostatkové riziká ktoré treba s plnou váţnosťou brať na zreteľ počas celej výstavby. 

Pokiaľ nebudú splnene podmienky týchto ustanovení, ţiadna fyzická alebo právnická osoba nesmie 

vykonávať činnosti a práce na zariadeniach vo vlastníctve SSE-D. a.s. bez písomného súhlasu vlastníka a 

prevádzkovateľa distribučnej sústavy (SSE - D, a. s.). 

5. Preloţku elektroenergetického rozvodného zariadenia podľa zákona o energetike je moţné vykonať len zo 

súhlasom vlastníka tohto zariadenia a na náklady ţiadateľa, pokiaľ sa nedohodne inak. 

6. Elektrický prívod od odbočenia z distribučnej siete po elektromerovú rozvodnicu (ER) na objekte si buduje 

stavebník na vlastné náklady. Projektová dokumentácia (ďalej len PD) musí byť navrhnutá s ohľadom na 

poţadovaný príkon odberného miesta a v plnej miere za ňu zodpovedá projektant. 

Projektová dokumentácia bude vypracovaná v súlade splatnými zákonmi, vyhláškami, normami. Ak je to 

potrebné bude overená príslušným Stavebným úradom a Technickou inšpekciou. 

7. Práce v zmysle PD na elektrickom zariadení smie realizovať odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 

č.508/2009 Z.z.. Stavba nesmie mať nepriaznivý vplyv na ţivotné prostredie a musí byť realizovaná v 

súlade so zákonom 223/2001 Z.z. a jeho doplnkov. 

8. SSE-D. a.s. si v prípade externého dodáv ateľa vyhradzuje právo pouţitia jednotlivých konštrukčných prv 

kov a celkov od iných výrobcov, pri dodrţaní druhu prvkov a celkov, podľa platného "Katalógu funkčných 

celkov a prv kov v SSE-D. a.s." v čase realizácie na základe rozhodnutia výberovej komisie. 

9. Odsúhlasená menovitá prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom je jednoznačne zadefinovaná 

vo vyjadrení a hlavný istič je odsúhlasený s prúdovou charakteristikou typu B. 

10. Rozdelenie napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S. riešiť mimo plombovanej časti elektromerových 

rozvádzačov (ďalej ER). 

11. Meranie elektrickej energie riešiť \ samostatnom elektromerovom rozvádzači (ER), ktorý sa musí 

umiestniť na verejne prístupné miesto na hranicu s verejným pozemkom - napr. v oplotení. Elektromerový 

rozvádzač pripraviť na montáţ HDO. Pred ER musí byť rovný voľný priestor aspoň 800mm a jeho spodný 

okraj musí byť vo výške min. 600mm nad upraveným terénom. Pri osádzaní ER vedľa jestvujúceho 

podperného bodu je potrebné dodrţať vzdialenosť min. 2m a rešpektovať jestvujúce energetické 

zariadenie, nepoškodzovať celistvosť uzemnení a pod.. Zasahovať do el. prípojky môţe vlastník el. 

prípojky len so súhlasom prevádzkovateľa distribučnej sústavy. 

       Ku priznaniu príslušnej sadzby s potrebou blokovania spotrebičov pre el. vykurovanie musia byť splnené 

obchodné podmienky v zmysle platného cenníka v čase ţiadosti pripojenia elektrického vykurovania. Vo 

všeobecnosti je odberateľ elektriny povinný spĺňať technické podmienky a obchodné podmienky 

pripojenia k sústave. Montáţ určeného meradla zabezpečuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy. 

12. Pripojené elektrické zariadenie nesmie svojou prevádzkou ovplyvňovať kvalitu elektrickej energie v 

neprospech ostatných odberateľov, inak môţe v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z., SSE-D a.s. v 

nevyhnutnom rozsahu obmedziť alebo prerušiť dodávku elektrickej energie. 

13. Pred zahájením procesu pripojenia nového odberného miesta musí byt' s odberateľom uzavretá Zmluva o 

pripojení, v ktorej bude stanovený pripojovací poplatok. K zmluve o pripojení je potrebné predloţiť : - 

ţiadosť na predpísanom tlačive, -list vlastníctva (resp. súhlas vlastníka pozemku). 

       Po úhrade a pripísaní pripojovacieho poplatku na účet SSE-D, a.s., splnení technických podmienok, 

obchodných podmienok a podmienok uvedených v príslušnom vyjadrení, bude moţné pripojenie 

odberného miesta do distribučnej sústavy. 

       Po príprave odberného miesta stavebníkom, v zmysle vyššie uvedených bodov a predloţení revíznej správy 

(Odbornej prehliadky a odbornej skúšky) a atestu od ER. môţe zákazník uzavrieť Zmluvu u o dodávke a 

distribúcii elektriny s vybraným Dodávateľom, pričom si zvolí tarifu v zmysle aktuálneho cenníka. Aţ po 

uzavretí Zmluvy o dodávke a distribúcii elektrinv alebo Zmluve o dodávke elektriny je moţné zahájiť 

samotnú dodávku el. energie. 

14. V prípade dodania PD zabezpečenej dodávateľsky cudzou organizáciou a v prípade, ak ide v zmysle 

zákona 251/2012 Z.z. o distribučnú sústavu, SSE-D, a.s. si vyhradzuje právo na určenie spôsobu a 

podmienok realizácie predmetného diela na oddelení Projektového manaţmentu. Upozorňujeme, ţe Vami 

spracovaná projektová dokumentácia musí byť v súlade so „Štandardom projektovej dokumentácie a 

stavebného povolenia pre potreby SSE-D a.s." . ktorý je uvedený na internetovej stránke www.sse-d.sk. Za 

technickú parametrizáciu v rámci projektovej dokumentácie a moţnosť realizácie energetického diela 

podľa nej v plnej miere zodpovedá spracovateľ projektovej dokumentácie - zodpovedný projektant. 

15. Pri kolaudácii stavby ţiadame doplniť geodetické zameranie stavby tak. aby poloha navrhovaného 

elektrického zariadenia bola zameraná v súradnicovom systéme S-JTSK a v triede presnosti 3. Dodávka 

musí obsahovať príslušné zamerania elektrického zariadenia a podkladovej vektorovej účelovej mapy pre 
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jednoznačnú identifikáciu polohy vedenia v teréne. Zamerania ţiadame spracovať vo vektorovom formáte 

*.DGN.v7. ktorý je načítateľný v grafickom editore Microstation PC a výpis súradníc v textovom súbore 

*.TXT. 

16. Stavba bude realizovaná v súlade s platnými zákonmi, vyhláškami a normami STN 

17. Príklady financovania jednotlivých spôsobov napojenia a postupy pri pripojovaní sú uvedené na 

www.sse-d.sk. 

18. Vyjadrenie SSE-D ku ţiadosti zákazníka je platné 1 rok. 

 

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava – úsek 

odpadového hospodárstva – vyjadrenie č. OÚ-IL-OSŢP-2016/000003 -02 REN z dňa 14. 01. 2016: 

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 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.  

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 realizácií 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 § 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 nebezpečné, a nebezpečné odpady s látkami alebo s materiálmi, ktoré nie sú 

odpadom, okrem prípadov uvedených v § 25 ods. 2 zákona o odpadoch 

 vzniknuté nebezpečné 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 zneškodňovanie týchto odpadov, ktorá ma na to oprávnenie podľa § 

97 zákona o odpadoch. 

9. 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 starostlivosti o ţivotné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava – úsek 

štátnej správy ochrany prírody a krajiny – vyjadrenie č. OÚ-IL-OSŢP-2016/000030 -002 BEN z dňa 15. 

01. 2016: 

1. Dodrţanie podmienok - VI. ZÁVERY, bod 3. Technické opatrenia zo Záverečného stanoviska Sídelný 

útvar Pri salaši Nová Dubnica zn. OU-IL-OSŢP-2014/00070-041 GRA zo dňa l1. 04. 2014. 

 akceptovať v stavebnom projekte bez zásahové zóny navrhnuté v záveroch vertebratologického 

monitoringu, aby zostala zachované migračná funkcia miestneho biokoridoru, 

 vypracovať projekt výsadby zelene v sídelnom útvare, a to najmä v blízkosti cestných komunikácií, s 

uprednostnením geograficky pôvodných a tradičných rastlinných druhov, 

 v rámci kompenzácie za výruby drevín dosadiť porast z charakterom lesa na severovýchodnom okraji 

dotknutého územia, novo vysadená plocha bude tvoriť kompaktný porastový celok s uţ existujúcim 

lesným porastom, pri výsadbe preferovať druhy blízke potenciálnej prirodzenej vegetácii. 

http://www.sse-d.sk/
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3. V prípade výrubu drevín alebo krovitých porastov na stavbou dotknutých pozemkoch je potrebné 

postupovať v zmysle § 47 a § 103 ods. 6) zákona. Príslušným orgánom ochrany prírody na vydanie súhlasu 

na výrub je podľa zákona - Mesto Nová Dubnica. 

4. Pokiaľ sa na pozemkoch dotknutých stavbou nachádzajú dreviny, ktoré nebudú predmetom výrubu, 

vlastník pozemku - zhotoviteľ stavby je povinný stavebné činnosti vykonávať tak, aby nedošlo k ich 

poškodeniu a ničeniu (STN 83 7010 - Ochrana prírody - Ošetrovanie, udrţiavanie a ochrana stromovej 

vegetácie). 

5. V súvislosti s výsadbou pozemkov dotknutých stavbou, podľa § 7b ods. 2 zákona je zakázané drţať, 

pestovať a rozmnoţovať invázne druhy rastlín, ktorých zoznam je ustanovený v prílohe č. 2a k vyhláške č. 

24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov. 

6. Upozorňujeme, ţe v prípade stavebných činností (budovanie chodníkov v dubovo-hrabovom lesoparku) pri 

ktorom môţe dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopu národného významu Ls2.1 Dubovo hrabové lesy 

karpatské, je na uskutočnenie tejto činnosti potrebný súhlas orgánu ochrany prírody podľa § 6 ods. 1 

zákona. 

 

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava – úsek 

štátnej správy ochrany vôd  – vyjadrenie č. OU-IL-OSZP-2016/000004 -02 RE zo dňa 14. 01. 2016 

Z hľadiska ochrany vodných pomerov je predmetnú stavbu moţné povoliť za nasledovných podmienok: 

1. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie oznámil listom č. OU-IL-OSZP-2015/0015 82 - 

02 REN z dňa 10. 12. 2015 začatie stavebného a vodoprávneho konania vo veci povolenia vodných stavieb - 

stavebných objektov: SO 102. KANALIZÁCIA, SO 103. VODOVOD, SO 104. POSILOVACIA STANICA 

VODOVODU a DAŢĎOVEJ KANALIZÁCIE a vodoprávne konanie vo veci vydania povolenia na osobitné 

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

zákona. 

2. Pre vydanie stavebného povolenia na stavebné objekty SO 106. TRAFOSTANICA TI a SO 109. 

TRAFOSTANICA T2 je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa § 27 ods. 1 písm. c) vodného 

zákona. 

3. Navrhovaný sídelný útvar je situovaný v CHVO Stráţovské vrchy, preto je tu potrebné dbať na zvýšenú 

ochranu povrchových a podzemných vôd, ochranu ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovu 

ich zásob. 

4. Pri výstavbe treba striktne dodrţať ochranné pásma vodárenských zdrojov II. a III. stupňa prírodných 

liečivých zdrojov v Trenčianskych Tepliciach, ktoré sú v blízkosti s územím navrhovaného sídelného 

útvaru. 

5. Pri výstavbe inţinierskych sietí a komunikácie v navrhovanej lokalite je pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi 

látkami uvedenými v prílohe č. 1 vodného zákona potrebné striktne dodrţiavať ustanovenia § 39 vodného 

zákona. 

6. Pri zriaďovaní zariadenia staveniska treba striktne dodrţať ustanovenia vyhlášky MZP SR č. 100/2005 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náleţitostiach havarijného plánu a 

o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. 

7. Zariadenie staveniska vybudovať tak, aby nemohlo dôjsť k úniku nebezpečných látok na terén. 

8. Pri realizácií výstavby musia byť všetky mechanizmy a vozidlá v bezchybnom technickom stave, čo zabezpečení 

minimalizáciu rizika prípadného úniku ropných látok do prostredia. 

9. V prípade úniku ropných produktov znečistený substrát okamţite odstrániť a odviesť na miesto dekontaminácie, 

odstránenú zeminu nahradiť čistou, zhutniť ju a nezastavanú plochu stabilizovať. 

10. Ak bude stavebník pri realizácií stavby zaobchádzať s tuhými znečisťujúcim látkami v mnoţstve väčšom ako lt 

alebo s kvapalnými znečisťujúcimi látkami v mnoţstve väčšom ako lm3 je povinný vypracovať havarijný plán v 

zmysle uvedenej vyhlášky a predloţiť ho orgánu štátnej vodnej správy na schválenie. 

11. Na stavenisku sa zakazuje dopĺňať pohonné hmoty, vymieňať oleje a náplne stavebných a strojných 

mechanizmov, vykonávať opravy prepravných, strojných a stavebných mechanizmov pri ktorých by mohlo dôjsť 

k úniku znečisťujúcich látok do prostredia. 

12. Dopĺňať palivo a zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami je moţné len v zariadení staveniska, ktoré bude 

vybudované v zmysle vyhlášky č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s 

nebezpečnými látkami, o náleţitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. 

13. Parkovanie a umývanie mechanizmov na stavenisku aj v zariadení staveniska sa zakazuje. 

14. Pohonné hmoty, škodlivé látky a nebezpečné odpady vzniknuté pri realizácií stavby je potrebné zabezpečiť 

proti odcudzeniu a neodbornej manipulácií. 
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15. Manipuláciu so škodlivými látkami môţu vykonávať iba zamestnanci oboznámený s vypracovaným havarijným 

plánom, alebo oboznámený s postupom pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami. 

16. Stavebník je povinný viesť a uchovávať evidenciu zamestnancov oboznámených s manipuláciou so 

znečisťujúcimi látkami v zariadení staveniska. 

17. Pri realizácií stavebných prác striktne dodrţať všetky ďalšie podmienky uvedené v VI. časti ZÁVEREČNÉHO 

STANOVISKA č. OÚ-IL-OSŢP-2014/00070 - 041 GRA z dňa 11. 04.2014. 

Toto stanovisko nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej 

vodnej správy vydávané podľa vodného zákona. 

 

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava – úsek 

štátnej správy ochrany vôd  – vyjadrenie č. OU-IL-OSZP-2015/000187 - 02 REN zo dňa 14.01.2016  

s ú h l a s   podľa § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona  na uskutočnenie stavebných objektov „SO 106 Trafostanica 

TSl a SO 109 Trafostanica TS2", kde dochádza k skladovaniu a manipulácii so znečisťujúcimi látkami v zmysle 

vodného zákona (znečisťujúce látky podľa prílohy č. 1 zoznamu I. II. a III. vodného zákona)  za týchto 

podmienok: 

1. Súhlas sa vydáva k projektovým dokumentáciám „SO 106 Trafostanica TS1 a SO 109 Trafostanica TS2" z 

júna 2015, ktoré vypracovala Ing. Helena Horňáková, autorizovaný stavebný inţinier, 0756 *A*5-3. 

2. Pri realizácii stavby a neskoršej prevádzke postupovať tak, aby sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových a 

podzemných vôd. 

3. Ochrana počas výstavby a prevádzky musí vychádzať zo všeobecných povinností podľa § 30 vodného zákona. 

4. Počas výstavby a následného uţívania stavby dôsledne dodrţiavať ustanovenia § 39 vodného zákona a 

vyhlášky MŢP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými 

látkami, o náleţitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd - najmä 

ustanovenia § 2,3 a 4 citovanej vyhlášky. 

5. Ku kolaudačnému konaniu predloţiť skúšky nepriepustnosti záchytnej nádrţe a vypracovaný plán údrţby a opráv 

a plán kontroly objektu trafostanice povoľujúcemu orgánu. 

Tento súhlas sa podľa § 140b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov a § 73 ods. 17 vodného zákona povaţuje za záväzné stanovisko v konaniach 

stavebného úradu podľa osobitného predpisu a zaniká, ak sa takéto konanie nezačne do jedného roka od vydania 

súhlasu. 

 

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava – 

príslušný orgán na posudzovanie vplyvov na ţivotné prostredie – vyjadrenie č. OU-IL-OSŢP-

2016/000023-004 GRA   zo dňa 15.01.2016  vydal záväzné stanovisko: 

 Návrh na začatie stavebného konania vo veci povolenia stavby: Sídelný útvar Pri salaši Nová Dubnica - 

stavebné povolenie na stavebné objekty: SO 101 Hrubá úprava terénu pod komunikácie, SO 105 STL 

plynovod, SO 106 Trafostanica TI, SO 107 Rozvody 22 kW, SO 108 Rozvody NN, SO 109 Trafostanica 

T2, SO 110 verejné osvetlenie, SO 111 Komunikácie a chodníky je v súlade so zákonom, s vydaným 

Záverečným stanoviskom podľa tohto zákona a za dodrţania podmienky, ţe počas výstavby budú dodrţané 

a priebeţne splnené všetky podmienky určené v Záverečnom stanovisku č. OÚ-IL-OSŢP-2014/00070-041 

GRA zo dňa 11.04.2014. 

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Trenčín  vyjadrenie č. RHZ-TN1-1168/2015   zo dňa 

22.12.2015    

 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 a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby poţadujeme ho predloţiť pri kolaudačnom 

konaní. 

 

Technická inšpekcia a.s. Bratislava  odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 60/4/2016 

Po posúdení projektovej dokumentácie podľa § 14 ods.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších 

predpisov a na základe zistených skutočností Technická inšpekcia, a.s. podáva toto odborné stanovisko : 

 Z hľadiska poţiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a poţiadaviek bezpečnosti technických 

zariadení uvádzame pripomienku a upozornenie, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby: 

2.1      V projektovej dokumentácii sú uvedené neplatné predpisy: 

 Vyhláška č. 374/1990 Zb. je nahradená vyhláškou č. 147/2013 Z.z. 
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 Nariadenie vlády č. 510/2001 Z.z. je nahradené nariadením vlády č. 396/2006 Z.z. 

Súčasne upozorňujeme na plnenie poţiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri uţívaní stavieb a ich súčastí, 

pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môţu ovplyvniť stav bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci: 

 Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia "Plynové zariadenie - Bg, elektrické 

zariadenie -A/c" je potrebné posúdiť v zmysle poţiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č.508/2009 Z. z. a § 14 

ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, 

Technickou inšpekciou, a.s. 

 Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení "Plynové zariadenie - Bg 

/PE/, elektrické zariadenie -A/c" vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 

ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, oprávnenou právnickou osobou, 

Technickou inšpekciou, a.s. 

Uvedená pripomienka a upozornenie nebráni k vydaniu stavebného povolenia. 

 

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

Púchov, 020 71 Nimnica – vyjadrenie č. CZ 3588/2016-Pe z dňa 29. 01. 2016: 

- Nakoľko projektový návrh splaškovej kanalizácie a verejného vodu nekoliduje so záujmami našej 

organizácie s navrhovaným riešením súhlasíme bez pripomienok.  

- Akékoľvek zmeny voči odsúhlasenému návrhu ţiadame predloţiť na odsúhlasenie našej organizácií. 

- V prípade kriţovania vodných tokov, ţiadame prizvať zástupcu našej organizácie (Ing. Pecho, t. č. 0903-

925 608) k odsúhlaseniu hĺbky kriţovania toku ešte pred spätným zásypom výkopovej ryhy a v termíne 

najneskôr do kolaudačného konania stavby poţadujeme na právnom oddelení uzatvoriť zmluvu o zriadení 

vecného bremena – práva uloţenia inţinierskych sietí na majetok v správe našej organizácie, resp. iný 

právny vzťah a zároveň predloţiť geodetické zameranie kriţovania (v tlačenej ako ja elektronickej forme – 

vo formáte DWG, DGN), za účelom evidencie vodohospodárskych objektov.   

- Projektantom upravené dokumenty (technická + sprievodná správa) ţiadame doloţiť do úradne overenej 

projektovej dokumentácie na príslušných povoľovacích orgánoch- Mesto Nová Dubnica, Okresný úrad v 

Ilave.  

- K určeniu a odsúhlaseniu priečnych profilov pre realizáciu kamenno - drevených prehrádzok a prahov 

ţiadame prizvať zástupcu našej organizácie. 

- Najneskôr do termínu kolaudačného konania stavby ţiadame informovať o právnom subjekte zodpovednom 

za prevádzkovanie systému biotechnických opatrení a  predloţiť na odsúhlasenie prevádzkový poriadok 

systému s popisom spôsobu údrţby a čistenia prehrádzok (vzhľadom na výšku jestvujúcich strţí). 

- V periodicite kaţdých  5 rokov ţiadame doloţiť posúdenie technického stavu a retenčnej kapacity 

navrhovaných biotechnických opatrení, spracovanú odborne spôsobilou osobou.  

- Rozsah biotechnických opatrení (počet prehrádzok) ţiadame operatívne upraviť (navýšiť) tak, aby nedošlo k 

navýšeniu celkového mnoţstva odvádzaných zráţkových vôd na odtoku zo strţí.   

- Po realizácii predmetnej stavby, na základe skutočne odvádzaných daţďových vôd v prípade nutnosti 

odvádzania daţďových vôd do vodného toku Kolačínský a Novodubnický potok si vyhradzujeme právo 

nesúhlasiť s odvádzaním týchto vôd do vodných tokov, nakoľko sú kapacitne naplnené. 

- Naša organizácia nepreberá zodpovednosť za ţiadne škody, ku ktorým dôjde v súvislosti so zachytávaním, 

akumuláciou a odvádzaním zráţkových vôd z celej záujmovej oblasti. 

 

Mesto Nová Dubnica  vyjadrenie ev. č. 338/2016 ŢP zo dňa 18.1.2016, ako orgán štátnej správy v prvom 

stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 ods.1 písm d) zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov vydalo nasledovné rozhodnutia- súhlasy na výrub drevín: 

 Rozhodnutie mesta Nová Dubnica na výrub drevín Ev. č. 4158/2015 ŢP z dňa 10.08.2015, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 9.11.2015 

 Rozhodnutie mesta Nová Dubnica na výrub drevín Ev. č. 5008/2015 ŢP z dňa 28.09.2015 ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 8.1.2016 

Predmetné rozhodnutia- súhlasy na výrub drevín sa vzťahujú na dreviny, rastúce na pozemkoch, na ktorých 

bude stáť stavba Sídelného útvaru Pri Salaši. 

-súhlasí s predloţenou projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie stavby Sídelný útvar Pri salaši- časť 

sadové úpravy, v ktorej je navrhnutá výsadba min. 136 ks. Vzrastlých listnatých a ihličnatých stromov a 153 ks 

krov a zaloţenie trávnatých plôch vo výmere cca 3000m2. 
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V lokalite nebudú pouţité ţiadne introdukované ani invázne dreviny, uprednostnené sú druhovo pôvodné 

dreviny, z ktorých niektoré vo forme záhradníckych kultivárov z dôvodu pouţitia v alejovej výsadbe a potreby 

udrţania poţadovaných veľkostných parametrov drevín. 

 

Okresný úrad Trenčín , odbor pozemkový a lesný č. OU-TN-PLO-2016/003977-002   zo dňa 20.1.2016  k 

pouţitiu poľnohospodárskej pôdy podľa § 18 zákona na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako 

jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu platné jeden rok od 

právoplatnosti stavebného povolenia pre zámer - stavba „Sídelný útvar Pri salaši ". Plocha dočasného 

záberu je 29 535 m
2
. 

OU-TN-PLO súhlasí s pouţitím poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden 

rok za dodrţania nasledovných podmienok: 

 Po vytýčení trasy prístupových komunikácií sa zhrnie orničná vrstva v hĺbke 15 cm po celej trase. Ornica sa 

deponuje na pozemok pare. č. C KN 783/3. 

 Po odbere je dôleţité v prípade dlhšieho skladovania hurnusového horizontu zabrániť zaburineniu, 

rozkradnutiu, erózii alebo inému znehodnoteniu. 

 Práce vykonávať predovšetkým v čase vegetačného pokoja atak, aby na poľnohospodárskej pôde a 

kultúrach došlo k čo najmenším škodám. 

 Technická rekultivácia spočíva zo zhrnutia ornice, odvozu na depóniu a následne z rozprestretia na upravenú 

plochu od cudzieho materiálu, urovnania terénu a zatrávnenia. 

 Začatie prác je potrebné oznámiť písomne na OU-TN-PLO 15 dní vopred. Ukončenie prác a pouţitia 

poľnohospodárskej pôdy na iné účely a ich zaradenie clo poľnohospodárskej výroby písomne oznámiť 

najneskôr 15 dní od ich ukončenia tunajšiemu úradu. 

 V prípade, ţe ţiadateľ uvedené podmienky v určených lehotách nedodrţí, rnôţe správny orgán podľa § 26 

ods. 2 zákona tomu, kto si nesplnil povinnosť v prípade nepoľnohospodárskeho pouţitia poľnohospodárskej 

pôdy do jedného roka uloţiť pokutu od 166 do 33 200 eur za kaţdý hektár poľnohospodárskej pôdy. 

 

Krajský pamiatkový úrad Trenčín vyjadrenie č. KPÚTN2014/13275-04/69947 zo dňa 29.10.2014 

 Dodrţať rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu, pracovisko Prievidza  o vykonaní archeologického 

výskumu za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk pod č. KPÚTN2013/5331-4/24772 zo dňa 

16.4.2013 

 V rámci komunikačných vetiev stavby sa vykoná predstihová sondáţ, kde budú realizované sondy (cca-

15šírka1-2m), strojom s plochou svahovacou lyţicou (resp. ručne) 

 Sondy budú môcť byť realizované v bezprostrednom okolí telesa komunikácie v záujmovom území 

sídelného útvaru 

 Rozhodnutie o nutnosti vykonať archeologický výskum naďalej platí, avšak je moţné vydať povolenie, kde 

budú podmienky rozhodnutia zapracované. 

 Správu z archeologického výskumu je potrebné poslať na Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 

814 06 Bratislava 

 

Povaţská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Povaţská Bystrica – vyjadrenie  č. 9799/23/2015-

CA z dňa 14. 01. 2016:( iba vo vzťahu k povolovaným stavebným objektom) 

•     Pred realizáciou stavby investor zabezpečí z dôvodu pripojenia rozšírených častí verejného 
vodovodu a verejnej kanalizácie vytýčenie IS v správe PVS, a.s. v dotknutom území. Vytýčenie 
vykoná PVS, a.s. na základe písomnej objednávky doručenej na HS Sluţby PVS, a.s. v Povaţskej 
Bystrici. 

•      Pri realizácii rozšírenia verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, vodovodných a kanalizačných 
prípojok, ţiadame dodrţať STN 73 60 05 o priestorovom usporiadaní IS. 

 

45. Stavebný úrad akceptoval iba tie podmienky jednotlivých stanovísk dotknutých orgánov, ktoré sa týkajú 

povoľovaných stavebných objektov, ktoré sú súčasťou stavby :´ SÍDELNÝ ÚTVAR PRI SALAŠI 

46. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné uţívanie  moţno uţívať  len na základe 

kolaudačného rozhodnutia(§76 ods.1 stavebného zákona). Ukončenie stavby stavebník oznámi stavebnému 

úradu podaním návrhu na kolaudáciu podľa § 79 stavebného zákona. Návrh bude doloţený potrebnými 

dokladmi  podľa § 17 vyhlášky MŢP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona a § 79 stavebného zákona. 
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Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

 

Účastníci konania v priebehu stavebného konania neuplatnili námietky a pripomienky o ktorých by musel 

stavebný úrad  rozhodnúť. 

Odôvodnenie: 

 

Dňa 10.12.2015 podal stavebník ţiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo 

začaté stavebné konanie. Územné rozhodnutie na umiestnenie stavby vydal príslušný stavebný úrad  mesto 

Nová Dubnica  pod č. 2331/2015 v  spise č. VÚPaD/96/2014/Gá dňa 04.05.2015, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 09. 12. 2015. Umiestnenie  stavby je  v súlade so schválenou ÚPD mesta Nová Dubnica, 

ktorú schválilo mestské zastupiteľstvo  VZN č.12/2012 uznesenia č.132 zo dňa 13.12.2012.V schválenom 

územnom pláne mesta v jeho záväznej časti  ktoré nadobudlo účinnosť dňa 29.12.2012 a zmeny a doplnku č.1 

schválenej mestským zastupiteľstvom v Novej Dubnici uznesením č. 114 a s jeho záväznou časťou vyhlásenou 

VZN č.11/2015, ktoré nadobudlo účinnosť 20.11.2015. 

Stavba bude umiestnená na časti pozemkov uvedených vo výrokovej časti stavebného povolenia  zamerané GP 

na oddelenie parciel registra C vypracovaný Ing. Norbertom Molnárom pod č..46596399/2015 a overený 

Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom  pod č. 796/2015 dňa 8.1.2016  podľa ktorého z parciel 

uvedených vo výrokovej časti rozhodnutia vzniknú nové parcely v nasledovnej identifikácii register „C“  k.ú. 

Veľký Kolačín: 780/6,7,8,9 (KN E 424); 779/4,5,6,7,8 ( KNC 779/1); 779/9,11,12 ( KNC 779/2);  779/10 ( 

KNC 779/2, 778/8); 778/38 (KNC779/2, 778/8); 778/67,92 (KNC779/2); 778/39, 40, 42, 43, 44, 45 ,47, 67, 69, 

92,71,74,75,76,51,78,79,54,55,57,56,58,59,60,61,62,63,64,80,82,84,83,85,86,81,68,92(KNC 778/8);  778/46,70 

(KNC 778/16);  778/50,73,90 (KNC 778/18); 778/52,77 (KNC 778/19);  778/53,88 (KNC 778/20);  

778/48,72,49,91 (KNC 778/17); 778/41,89,66 (KNC 778/21); 783/3 (KNC 778/22); 778/87 (KNC 778/22, 

783/3); 783/4,5,6,7,8,10,11,12 (KNC 783/3); 778/65 (KNC 778/28); 782/2,3,4,5 (KNC 782); 787/2,3 (KNC 

787/1); 791/3,4 (KNC 791/1); 792/5, (KNC 792/1, 792/4); 792/7 (KNC 792/1, 792/4); 792/6,4 (KNC 792/1) . 

Pozemky podľa vyššie uvedeného geometrického plánu nie sú zapísané na liste vlastníctva ani zakreslené v 

kopii z katastrálnej mapy. 

 

Územie, v ktorom sa povoľujú stavebné objekty pre  novovznikajúci sídelný útvar Pri salaši prešlo 

posudzovaním podľa zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie v znení neskorších 

predpisov, preto stavebný úrad  zároveň  kopiu ţiadosti o vydanie  stavebného povolenia  bez príloh zverejnil na 

úradnej tabuli a na svojom webovom sídle .Účastníkmi stavebného konania  k povoľovaniu posudzovanej 

činnosti sú  aj účastníci konania , ktoré prebiehalo podľa zákona č.24/2006 Z.z. Nakoľko do konania vstupovalo 

mnoho účastníkov konania ( vlastníkov pozemkov, vlastníkov susedných pozemkov , účastníkov z procesu EIA, 

neznámi vlastníci a vlastníci ktorých pobyt nie je známi) začatie konania bolo oznámené verejnou vyhláškou 

podľa  § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a bolo vyvesené po dobu 15 

dní na úradnej tabuli mesta, internetovej stránke mesta www.novadubnica.eu  . Účastníkom konania, ktorých 

pobyt nie je známy  alebo ktorí nie sú známi stavebnému úradu sa oznamuje začatie konania touto verejnou 

vyhláškou podľa § 18 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 

Oznámenie  bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta  a na internetovej stránke mesta Nová Dubnica od 

10.12.2015 do 28.12.2015.Posledný deń vyvesenia sa povaţuje za deň doručenia.  

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania okrem účastníkov konania , ako je vyššie uvedené  aj 

dotknutým orgánom a organizáciám. Na prerokovanie ţiadosti súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené 

s miestnym zisťovaním na deň 18.1.2016. Doručenie oznámenia o začatí konania  je preukázané., O výsledku 

ústneho pojednávania bol spísaný záznam.  

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: 

- Povaţská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Povaţská Bystrica – vyjadrenie  č. 9799/23/2015-

CA z dňa 14. 01. 2016. 

- Slovak Telekom,  a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava   –   vyjadrenie  č. 6611505993 z dňa 30. 03. 2015 

a stanovisko č. ZA/2015 z dňa 22. 12. 2015. 

- SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava – vyjadrenie č. 156/2016/NM/TD z dňa 29. 

01. 2016. 

http://www.novadubnica.eu/
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- Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927, 010 47 Ţilina – vyjadrenie č. 

4600021123 z dňa 10.12.2015. 

- SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava – vyjadrenie č. 1612/2015/NM/TD z dňa 15. 

01. 2016 a 27. 01. 2016. 

- Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

– vyjadrenie č. OU-TN-OCDPK-2016/003983-002/KUD z dňa 14.01.2016. 

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín – vyjadrenie č. 

ORHZ-TN1-1168/2015 z dňa 22. 12. 2015. 

- Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR, Okresný dopravný inšpektorát, Kvetná 7, 911 42 Trenčín - vyjadrenie 

č. OU-TN-OCDPK-2015/035892-002/MAT z dňa 18. 12. 2015. 

- Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava – úsek ŠSOH 

– vyjadrenie č. OÚ-IL-OSŢP-2016/000003 - 02 REN z dňa 14. 01. 2016. 

- Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava – úsek ŠS 

OPaK – vyjadrenie č. OÚ-IL-OSŢP-2016/000030 - 002 BEN z dňa 15. 01. 2016. 

- Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava – úsek EIA – 

záväzné stanovisko č. OÚ-IL-OSŢP-2016/000035 - 003 GRA z dňa 14. 01. 2016. 

- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7,974 31 Banská Bystrica - 

stanovisko č. ASMdpS-1-48/2016 z dňa 11. 01. 2016. 

- Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín - vyjadrenie č. SCPB/2016/19-2 z dňa 08. 01. 2016. 

- SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Odštepný závod Piešťany, Správa povodia stredného 

Váhu I. Púchov, 020 71 Nimnica – vyjadrenie č. CZ 3588/2016-Pe z dňa       29. 01. 2016. 

- TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava – odborné stanovisko č. 60/4/2016 z dňa 

14. 01. 2016. 

- Okresný úrad Ilava, odbor krízového riadenia, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava – záväzné stanovisko č. OU-

IL-OKR-2016/000181 - 002 z dňa 13. 01. 2016. 

- Mesto Nová Dubnica vyjadrenie ev. č. 338/2016 ŢP zo dňa 18.1.2016 

- Okresný úrad Trenčín , odbor pozemkový a lesný č. OU-TN-PLO-2016/003977-002   zo dňa 20.1.2016  

- Krajský pamiatkový úrad Trenčín vyjadrenie č. KPÚTN2014/13275-04/69947 zo dňa 29.10.2014 

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. 

K ţiadosti o stavebné povolenie navrhovateľ predloţil doklady, ktorými preukázal, ţe je vlastníkom pozemku 

alebo ţe má k pozemku iné právo podľa § 139 ods.1 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku 

poţadovanú stavbu. Niektoré tieto skutočnosti navrhovateľ preukázal  v územnom konaní a po právoplatnosti 

územného rozhodnutia nedošlo k zmene(58 ods.2 stavebného zákona).  

Podľa § 58 ods. 4 stavebník podzemných stavieb nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku ak  ide 

o stavby , ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom 

a ktoré ani inak nemôţu ovplyvniť vyuţitie pozemku na účel, ktorému je určený.  

V konaní stavebný úrad v súlade s ustanovením § 58 stavebného zákona skúmal aj oprávnenie navrhovateľa 

k pozemkom, na ktorých sa  navrhuje uskutočniť stavbu, navrhované stavebné objekty, ktoré sú predmetom  

stavebného povolenia. V konaní stavebný úrad zistil, ţe : 

 Parcele registra  C v k.ú. Veľký Kolačín  parc. č. 778/8, 778/22, 779/1, 779/2, 783/3, 787/1, 787/2, 791/1, 

792/1, 792/4 sú podľa predloţeného listu vlastníctva č. 3181 vo vlastníctve stavebníka(navrhovateľa), 

parcele registra C k. ú. Nová Dubnica  parc. č. 460/56 je podľa LV 3837 vo vlastníctve navrhovateľa. 

 Parcele registra  C  k.ú. Veľký Kolačín  parc. č. 780/1 (KN – E parc. č. 424) je podľa predloţeného LV č. 

3196 vo vlastníctve stavebníka(navrhovateľa). 

 Parcele registra C k.ú. Veľký Kolačín parc. č. 778/20, 778/25, 778/31 a 782 sú podľa predloţeného listu 

vlastníctva   č. 3047 vo vlastníctve Bohumila  Hanzela , Pod Brezinou 63, 911 01 Trenčín. Stavebník má 

k pozemkom iné právo podľa § 139 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje uskutočniť stavbu na uvedených 

pozemkoch.  
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 Parcele registra  C k.ú. Veľký Kolačín  parc. č. 778/17, 778/18 a 778/27 sú podľa predloţeného listu 

vlastníctva č. 3179 vo vlastníctve Kataríny Hanzelovej, Pod Brezinou 63, 911 01 Trenčín. Stavebník má 

k pozemkom iné právo podľa § 139 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje uskutočniť stavbu na uvedených 

pozemkoch.  

 Parcele registra  C  parc. č. 778/19, 778/26 a 778/30 sú podľa predloţeného listu vlastníctva č. 3180 vo 

vlastníctve Kataríny  Iris Hanzelovej , Pod Brezinou 63, 911 01 Trenčín. Stavebník má k pozemkom iné 

právo podľa § 139 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje uskutočniť stavbu na uvedených pozemkoch.  

 Parcele registra  C  k.ú. Veľký Kolačín parc. č. 778/21, 778/23, 778/24, 778/28, 778/29 a 778/32 sú podľa 

predloţeného listu vlastníctva č. 3178 vo vlastníctve Martina Hanzela , Sodra Länggatan 43, 169 59 Solna, 

Švédsko. Stavebník má k pozemkom iné právo podľa § 139 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje 

uskutočniť stavbu na uvedených pozemkoch.  

 Parcele registra  C  k.ú. Veľký Kolačín parc. č. 778/16 je podľa predloţeného listu vlastníctva č. 3177 vo 

vlastníctve  Juraja Knappa, Bavlnárska 1797/9A, 911 05 Trenčín. Stavebník má k pozemku iné právo podľa 

§ 139 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje uskutočniť stavbu na uvedenom pozemku. 

 Parcele registra  C   k.ú. Nová Dubnica  parc. č. 460/26, 460/55 sú podľa LV 1000 vo vlastníctve mesta 

Nová Dubnica. 

 Parcele registra  C k.ú. Nová Dubnica 460/56  a pozemok KN-E 294 je podľa predloţeného listu vlastníctva 

č. 3837  vo vlastníctve  navrhovateľa. 

 Parcele registra  C  460/58, 460/57, sú podľa predloţeného listu vlastníctva č. 2809 vo vlastníctve fyzických 

osôb, navrhovateľ k pozemkom preukázal iný právny vzťah podľa § § 139 stavebného zákona, ktoré ho 

oprávňuje uskutočniť stavbu na uvedených pozemkoch.  

 Parcela registra  C k.ú. Nová Dubnica 460/59  je podľa predloţeného listu vlastníctva č. 3836  vo 

vlastníctve   EUROPEUM , s.r.o. Nám. SNP 7, Trenčín. navrhovateľa. Navrhovateľ k pozemku preukázal 

iný právny vzťah podľa § § 139 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje uskutočniť stavbu na uvedenom 

pozemku 

 Parcela register "E" parc. č.5004/3 v katastrálnom území Nová Dubnica  je  podľa predloţeného listu 

vlastníctva č. 2464 vo vlastníctve  SR – Slovenský pozemkový fond  Bratislava . Stavebník preukázal 

v predchádzajúcom konaní k pozemku  iné právo podľa § 139 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje 

uskutočniť stavbu na uvedenom pozemku.. 

 

Účastníci konania: Realitka 4U, s.r.o. Trenčín, ostatní účastníci konania( vlastníci susedných pozemkov 

a neznámi účastníci konania),  účastníci konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Katarína Iris Hanzelová , Pod Brezinou 63, 911 01 

Trenčín, Katarína Hanzelová  Pod Brezinou 63, 911 01 Trenčín, Juraj Knapp, Bavlnárska 1797/9A, 911 05 

Trenčín ,Bohumil Hanzel, Pod Brezinou 63, 911 01 Trenčín, Martin Hanzel, Södra Länggatan 43, 169 59 Solna, 

Švédsko v z. Bohumil Hanzel, Pod Brezinou 63, 911 01 Trenčín, SR – Slovenský pozemkový fond Bratislava, 

Búdkova 36, 817 15 Bratislava, SR- Lesy Slovenskej republiky š.p. Námestie SNP 8,975 66 Banská Bystrica , 

Mesto Nová Dubnica, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica , Ing.arch. Peter Kohout, a-vision, s.r.o., 

Bottova súp. č. 5, 911 04  Trenčín, v konaní  neuplatnili námietky . 

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). 

 

Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania(§ 70 stavebného zákona). 

 

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. 
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Dotknutá verejnosť ktorá má v tomto konaní postavenie účastníka konania, môţe voči rozhodnutiu podať 

odvolanie podľa §24 zákona č. 24/2006 Zb. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie v znení nehorších 

predpisov. 

 

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

právoplatnosti.  

 

Rozhodnutie po nadobudnutí právoplatnosti, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov  moţno preskúmať 

súdom v súlade  s ustanovením § 47 odst.4 zákona č.71/67 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších 

predpisov. 

 

 

 

 

 

Ing. Peter Marušinec 

primátor 

 

 

 Poplatok: 

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

60 písm. g  vo výške 200.00 €, poloţky 60 písm. g  vo výške 100.00 €, poloţky 60 písm. g  vo výške 200.00 €, 

poloţky 60 písm. g  vo výške 100.00 €, poloţky 60 písm. g  vo výške 200.00 €, poloţky 60 písm. g  vo výške 

100.00 €, poloţky 60 písm. g  vo výške 400.00 €, celkom 1300.00 € bol zaplatený dňa 10.12.2015. 

 

Toto rozhodnutie  má povahu verejnej vyhlášky podľa§ 69 ods.2 stavebného zákona a  § 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  . Posledný  deň vyvesenia je dňom doručenia. 

 

Účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy  alebo ktorí nie sú známi stavebnému úradu sa oznamuje 

začatie konania touto verejnou vyhláškou podľa § 18 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov. Posledný  deň vyvesenia je dňom doručenia. 

 

 

 

  

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

  

 .............................................          ............................................. 

 pečiatka, podpis pečiatka, podpis 

Príloha: 

- overená projektová dokumentácia(po nadobudnutí právoplatnosti  rozhodnutia) 

Doručí sa: 

účastníci(doručenky) 

1. REALITKA 4U, s.r.o., Nám. SNP 7 súp. č. 7, 911 01 Trenčín 

2. Katarína Iris Hanzelová , Pod Brezinou 63, 911 01 Trenčín 

3. Katarína Hanzelová  Pod Brezinou 63, 911 01 Trenčín 

4. Juraj Knapp, Bavlnárska 1797/9A, 911 05 Trenčín  

5. Bohumil Hanzel, Pod Brezinou 63, 911 01 Trenčín 

6. Martin Hanzel, Södra Länggatan 43, 169 59 Solna, Švédsko v z. Bohumil Hanzel, Pod Brezinou 63, 911 

01 Trenčín 

7. SR – Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 

8. SR- Lesy Slovenskej republiky š.p. Námestie SNP 8,975 66 Banská Bystrica 

9. Mesto Nová Dubnica, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica 

http://www.novadubnica.eu/
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10. EUROPEUM s.r.o., Nám. SNP 7 súp. č. 7, 911 01 Trenčín 

11. Ing. arch. Peter Kohout, a-vision, s.r.o., Bottova súp. č. 5, 911 04  Trenčín (projektant) 

12. Oznámenie verejnou vyhláškou ostatným účastníkom konania – vlastníci susedných pozemkov 

a neznámi účastníci konania 

13. Oznámenie verejnou vyhláškou účastníkom konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

• Anna Vráblová, Janka Kráľa 730/25, 018 51 Nová Dubnica 

• Katarína Budjačová, Petra Jilemnického 838/18,01851 Nová Dubnica 

• Ing. Jaroslav Pavlacký, SNP 61, Trenčianske Teplice 

• Marek Palkech, Partizánska 268/4, 018 51 Nová Dubnica 

• Martina Zervanová, Gorkého 1,018 51 Nová Dubnica 

• Miloslav Šedivec, P.O.H. 68/8-14, 018 51 Nová Dubnica 

• Ivan Filo, Slobody 78 018 51, Nová Dubnica 

• Oľga Klobučníková, Kolačín Slobody 28,018 51 Nová Dubnica 

• Ivana Holišová, Kolačín Nová ul. 166,018 51 Nová Dubnica 

• Monika Králiková, Druţstevná 111,01851 Nová Dubnica 

• Miloš Hrebík, Kolačín Druţstevná 113,01851 Nová Dubnica 

• Ing. Janka Hrebíková, Kolačín Druţstevná 113,01851 Nová Dubnica 

• Irena Valčíková, Kolačín Druţstevná 113,01851 Nová Dubnica 

• Bc. Jozef Králik, Druţstevná 111,01851 Nová Dubnica 

• Anna Králiková, Druţstevná 111,01851 Nová Dubnica 

• Ľudmila Boţková, Kukučínová 310/15,01851 Nová Dubnica 

• Anna Kučmínová, Druţstevná 111,01851 Nová Dubnica 

• Michal Štefan, Ľ. Podjavorinskej 250/15, 018 51 Nová Dubnica 

• Mgr. Dagmara Stofaníková, Okruţná 139/17, 018 51 Nová Dubnica 

• Mgr. Ján Štofaník, Okruţná 139/17,018 51 Nová Dubnica 

• Mária Šedivcová, P.O.H. 68/8-14, 018 51 Nová Dubnica 

• Ľubomír Luščik, Sad kpt. Nálepku, 51/26, 018 51 Nová Dubnica 

• Dušan Holý, Kadnárová 2522/4 Bratislava 

• Michaela Kršiaková, Trenčianska 725/52-2, 018 51 Nová Dubnica 

• Mgr. Janka Niţňanská, J. Kráľa 36/22-22, 018 51 Nová Dubnica 

• Ľudmila Dekanová, J. Kráľa 730/29,018 51 Nová Dubnica 

• Jarmila Berčíková, SNP 31/53, 018 51 Nová Dubnica 

• Mgr. Peter Múčka, SNP 7/15, 018 51 Nová Dubnica 

• Ing. Dušan Zervan, Gorkého 314/1, 018 51 Nová Dubnica 

• Ing. Petra Langerová, J. Kráľa 29/5, 018 51 Nová Dubnica 

• Bc. Ľubica Múčková, Pod Húštikom 604, 018 51 Nová Dubnica 

• Bc. Erika Múčková, Pod Húštikom 604, 018 51 Nová Dubnica 

• Ján Klimek, U1. Slobody 117, 018 51 Nová Dubnica 

• Alena Klimeková, Ul. Slobody 117, 01851 Nová Dubnica 

• Yveta Husárová, Trenčianska 726/62, 018 51 Nová Dubnica 

• Ján Gábor, Trenčianska 725/54, 018 51 Nová Dubnica 

• Miroslav Klobučník, Soblahovská 61/1, 91101 Trenčín 

• Jarmila Rišková, Trenčianska 725-54, 018 51 Nová Dubnica 

• Erika Hrdá, Trenčianska 78-11/27, 018 51 Nová Dubnica 

• Peter Holiš, Ul. Slobody 149, 018 51 Nová Dubnica 

• Jana Šošovičková, Trenčianska 81/20, 018 51 Nová Dubnica 

• Milan Morovian, Sad Duklianskych Hrdinov, 75/1, 018 51 Nová Dubnica 

• Stanislav Magula, SNP 31/53,018 51 Nová Dubnica 

• Ing. František Košík, Trenčianska 725/52, 018 51 Nová Dubnica 

• Paulína Pruţincová, Odbojárska 210,01851 Nová Dubnica 

• Jana Ványová, Slobody 136, 01851 Nová Dubnica 

• Ladislav Prekop, Druţstevná 103, 018 51 Nová Dubnica 

• Gabriel Miroslav, Druţstevná 102, 018 51 Nová Dubnica 

• Viera Dudţíková, Druţstevná 104, 018 51 Nová Dubnica 
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• Peter Hunák, CII 81/22-51, 018 41 Dubnica nad Váhom 

• Mgr. Zuzana Záferová, Kolačín 101,01851 Nová Dubnica 

• Jozef Záfer,  Kolačín 101,01851 Nová Dubnica 

• Hana Torvenyiová, Odbojárska 223, 018 51 Nová Dubnica 

• Torvenyi Vojtech, Odbojárska 223, 018 51 Nová Dubnica 

• Petra Janíková, Odbojárska 223, 018 51 Nová Dubnica 

• Paulína Hrubčínová, Druţstevná 104, 018 51 Nová Dubnica 

• Roman Hrubčín, Druţstevná 104, 018 51 Nová Dubnica 

• Ľubomír Klobučník, Ul. Slobody 28, 018 51 Nová Dubnica 

• Dalibor Klimek, Slobody 117,01851 Nová Dubnica 

• Šimona Klimeková, Slobody 117, 01851 Nová Dubnica 

• Rudolf Kumo, Pod hájom 1097/92, 018 41 Dubnica nad Váhom - adresát je neznámy 

• Michaela Prekopová. Druţstevná 103,018 51 Nová Dubnica 

• Peter Paveza, Slobody 117, 01851 Nová Dubnica 

• Juraj Hrdý, Trenčianska 77/7, 018 51 Nová Dubnica 

• Michal Štefan, L. Podjavorinskej 250/15, 018 51 Nová Dubnica 

• Dušan Holý, Ľ. Štúra 5,018 51 Nová Dubnica 

• Stanislav Magula, SNP 31/53,018 51 Nová Dubnica 

• Miček Ferdinand, Slobody 128, 018 51 Nová Dubnica 

• Mária Mičková, Slobody 128,018 51 Nová Dubnica 

• Ivan Miško, Nová Dubnica, Slobody 110 

• Šmatlák Peter, Druţstevná 110,01851 Nová Dubnica 

• Miroslav Vány, Slobody 136, 018 51 Nová Dubnica 

 

dotknuté orgány 

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

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

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

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

18. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova súp. č. 3, 911 01  

Trenčín 

19. Okresný úrad Trenčín, odbor pozemkový a lesný, Hviezdoslavova súp. č. 3, 911 01  Trenčín 

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

21. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11  Bratislava 

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

23. SSE- distribúcia a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47  Ţilina 

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

25. Slovak Telekom,a.s., Bajkalská súp. č. 28, 825 13  Bratislava 

26. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Stred, ČSA súp. č. 7, 974 31  

Banská Bystrica 

27. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska súp. č. 3, 911 05  Trenčín 

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

29. Lesy Slovenskej republiky, Orlové súp. č. 300, 017 22  Povaţská Bystrica 

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

31. Mesto Trenčianske Teplice, mestský úrad, M.R. Štefánika 4,, 914 51  Trenčianske Teplice 

32. Obec Trenčianska Teplá, obecný úrad, M. R. Štefánika 376/30, 914 01  Trenčianska Teplá 

33.Inšpektorát práce, Hodţova 39,911 05 Trenčín 

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

35. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie,  úsek EIA, Mierové námestie súp. č. 81/18, 

019 01  Ilava  

 

Co/ stavebný úrad 

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

37. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR , Námestie  slobody č. 6 ,  P. O. BOX 100, 810 

05 Bratislava (po právoplatnosti rozhodnutia) 

 


