Obec Dvorec
Obecný úrad, 956 55 Dvorec 69
číslo: B/2020/45/213

dňa: 17.04.2020

Vybavuje: Patrik Eliaš (038/7629151, patrik.elias@banovce.sk)

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ

POVOLENIE

Obec Dvorec ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku 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 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný
zákon/ v znení neskorších predpisov vo veci ţiadosti zo dňa 18.12.2019 o stavebné povolenie
stavby „IBV – 5 RD Dvorec“, pre stavebný objekt SO 06 Verejné osvetlenie, s návrhom
umiestnenia na pozemkoch parc.č. C-KN 123/3, 123/53, 123/48, 123/44, 123/1, 123/25,
123/24, 508/1, 520 – líniová stavba, v katastrálnom území Dvorec, v obci Dvorec, stavebníka
Trendstav, s.r.o., Dolná 1209/13, 958 03 Partizánske, IČO : 47 505 117 prerokovala
ţiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi
účastníkmi konania (podľa rozdeľovníka) a po preskúmaní podľa § 62 - 70 stavebného zákona

r o z h o d l a takto:

Podľa §-ov 39a ods. 4 a 66 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v spojení s §mi 4 a 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona, sa:
stavebníkovi:

Trendstav, s.r.o., Dolná 1209/13, 958 03 Partizánske, IČO :
47 505 117
povoľuje

uskutočniť objekt:

SO 06 Verejné osvetlenie

ako súčasť stavby :
druh a účel stavby:
na pozemkoch parciel:
v k. ú.:

„ IBV – 5 RD Dvorec“
/ďalej len „ stavba“/,
inžinierska stavba (§ 43a ods. 3 písm. i) – miestne rozvody
elektriny
C-KN 123/3, 123/53, 123/48, 123/44, 123/1, 123/25, 123/24,
508/1, 520
Dvorec
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v obci:
podľa PD vypracovanej:

Dvorec
Danielom Godálom, apríl/2018

I. Na umiestnenie a uskutočnenie stavby sa v súlade s § 39a ods. 2 a § 66 ods. 3 a 4
stavebného zákona a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona, určujú tieto záväzné podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch parc.č. C-KN 123/3, 123/53, 123/48, 123/44,
123/1, 123/25, 123/24, 508/1, 520 v katastrálnom území Dvorec v obci Dvorec, tak ako
je to zakreslené v projektovej dokumentácii vypracovanej Danielom Godálom,
apríl/2018, ktorý je overený stavebným úradom v konaní a tvorí neoddeliteľnú súčasť
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.
2. Stavba obsahuje :
Členenie stavby:
SO 06 Verejné osvetlenie
Popis technického riešenia:
Napojenie vonkajšieho osvetlenia bude prevedené z rozvádzača verejného osvetlenia
káblom AYKY 4J x 16 mm2. Kaţdý stĺp bude mať samostatné istenie poistkou alebo
ističom o In max. 6A. Kaţdý oceľový stĺp bude pripojený na ochranné pospájanie
a kaţdý tretí bude uzemnený zemnou tyčou. Osvetľovacie stoţiare budú navzájom
spojené vodičom FeZn 30x4 mm alebo FeZn 10 mm.
Svietidlá budú navrhnuté o príkone LED 40W. Svietidlá budú osadené na stoţiaroch
o dĺţke 5m – 80 cm bude zapustený do zeme.
Rozdelenie vzdialeností medzi osvetľovacími stoţiarmi bude presne určené vo
vykonávacom projekte alebo realizácii stavby.
Rozvádzač verejného osvetlenia RVO bude typizovaný rozvádzač HASMA RVO F402
25A Po. V rozvádzači bude nainštalované i meranie spotreby el. energie.
Rozvádzač bude napojený na skrine SR 7/F, káblom AYKY 4J x 16 mm2. Rozvádzač
RVO uzemniť.
Bezpečnostné vypínanie: v prípade nebezpečenstva moţno osvetlenie vypnúť
v rozvádzači RO-rozvádzač pre verejné osvetlenie.
3. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v
stavebnom konaní vypracovanej Danielom Godálom, apríl/2018, aut. osv. č.:
3482*TA*5-3, prípadné zmeny nemoţno urobiť bez predchádzajúceho povolenia
stavebného úradu.
4. Pri uskutočňovaní stavby treba dodrţať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
5. Toto rozhodnutie nie je povolením na zvláštne uţívanie komunikácie a tieţ dopravného
značenia so zvláštnym uţívaním spojené.
6. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodrţané príslušné všeobecné technické
poţiadavky na uskutočňovanie stavieb podľa § 43d a § 48 - § 52 stavebného zákona,
príslušné technické normy a súvisiace právne predpisy (najmä hygienické,
protipožiarne a bezpečnostné) a príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z. z..
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7. Uskutočňovaním stavby nesmie dôjsť k poškodeniu a znečisteniu komunikácii,
v prípade potreby je bezpodmienečne nutné zabezpečiť ich okamţité čistenie.
8. Stavebník dodrţí podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a podmienky správcov
inţinierskych sietí v bode II:
II. Vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí:
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
pod č. ASM-30-1966/2017 zo dňa 21.08.2017
Súhlasíme pri splnení niţšie uvedených podmienok :
Spojovacie káble ani iné inţinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v
priestore stavby evidované.
Vyjadrenie platí za predpokladu, ţe nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (
situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.).
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava pod č. CD
90684/2019 zo dňa 02.12.2019
Súhlasí za predpokladu splnenia nasledovných podmienok :
- Napojenie vonkajšieho osvetlenia bude z rozvádzača RVO, v ktorom bude aj meranie
elektrickej energie. Rozvádzač bude umiestnený vedľa skrine SR 7.
- V zmysle zákona č. 251/2002 Z.z. o energetike ţiadame rešpektovať všetky existujúce
energetické zariadenia a ich ochranné pásma.
ZsVS, a.s., OZ Topoľčany 2208, 955 55 Topoľčany č. 55401/2017/530 zo dňa
07.08.2017
- S vydaním územného rozhodnutia na hore uvedenú stavbu súhlasíme po splnení
nasledovných podmienok :
- Na výstavbu vodovodu bude vydané samostatné stavebné povolenie od príslušného
stavebného úradu (OkÚ odb. ŢP).
- Navrhované rozšírenie vodovodu bude potrubím HDPE D 110 o celkovej dĺţke cca
223 m. Na trase plánovaného rozšírenia vodovodu budú osadené 3 podzemné hydranty
DN 80, z toho jeden bude osadený na koncovke vodovodu.
- Presný bod napojenia navrhovaného rozšírenia vodovodu, ktorý bude riešený
v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie, je potrebné odsúhlasiť s vedúcim
VPS Bánovce nad Bebravou Ing. Botkom (č. tel. 038/7602106, 0905 251 216).
- V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie poţadujeme navrhnúť v bode
napojenia osadenie vodárenských šupátok DN 100 so zemnou súpravou na kaţdú
stranu prúdenia vody.
- Poţadujeme osadiť vyhľadávací vodič po celej dĺţke navrhovaného rozšírenia
vodovodu.
- Navrhované rozšírenie vodovodu poţadujeme pod cestou, ktorú navrhovaný vodovod
kriţuje uloţiť do chráničky.
- Ochranné pásmo verejného vodovodu bude 1,5 m na obe strany od pôdorysného
okraja vodovodného potrubia.
- Pri súbehu navrhovaného vodovodu s inými inžinierskymi sieťami ( elektrina,
plyn, dažďová kanalizácia...) požadujeme dodržať vzdialenosť min. 1,5 m.
- Pri kriţovaní navrhovaného vodovodu s inými inţinierskymi sieťami (elektrina, plyn,
daţďová kanalizácia ...) poţadujeme dodrţať priestorovú normu STN 73 6005
a navrhované rozvody ( plynu, elektriny, daţďovú kanalizáciu...) umiestniť do
chráničky s presahom min. 0,5 m.
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- Pri kriţovaní navrhovaného plynovodu a zemného káblového elektrického rozvodu
NN s jestvujúcim verejným vodovodom poţadujeme dodrţať priestorovú normu STN
73 6005 a navrhovaný plynovod a zemný káblový elektrický rozvod NN umiestniť do
chráničky s presahom min. 1 m.
- Poţadujeme osadenie uličných vpustov a stĺpov verejného osvetlenia, vo vzdialenosti
min. 1,5 m od plánovaného rozšírenia verejného vodovodu.
- Podľa platných zákonov je majiteľom vodovodnej prípojky investor stavby.
Vodovodné prípojky k rodinným domom budú riešené samostatnými projektovými
dokumentáciami aţ po skolaudovaní a sprevádzkovaní verejného vodovodu
v záujmovom území.
- Upozorňujeme, ţe po dobudovaní stavby verejného vodovodu je investor povinný
zabezpečiť jeho správu v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších
predpisov osobou oprávnenou prevádzkovať verejný vodovod ( napr. tento bude
odovzdaní obci, ktorá zabezpečí jeho správu resp. prevádzkovanie vodovodu
zabezpečí iným spôsobom).
- Bol doloţený predbeţný písomný súhlas Obce Dvorec zastúpenou starostkou obce
Ing. Evou Srncovou s prevzatím novovybudovaného vodovodu od investora stavby „
IBV – 5 RD Dvorec“ na par. č. 123/1, 123/3 v kat. území Dvorec do vlastníctva obce.
- K projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie od investora stavby
požadujeme písomne doložiť Výpis z uznesenia Obecného zastupiteľstva, ktorým
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod vlastníctva nového vodovodu
a kanalizácie ( po ich kolaudácii) do majetku obce Dvorec. Obec následne
zabezpečí jeho správu v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
osobou oprávnenou prevádzkovať verejný vodovod, resp. prevádzkovanie vodovodu
zabezpečí iným spôsobom.
- K projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie požadujeme doložiť
kladačský plán, pozdĺžny rez plánovaného rozšírenia vodovodu, právoplatné
územné rozhodnutie k hore uvedenej stavbe a výpočet potreby vody pre
napojenie plánovaných rodinných domov v záujmovom území plánovaného
rozšírenia vodovodu.
- Kompletnú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie so zapracovanými
pripomienkami k územnému konaniu poţadujeme predloţiť na vyjadrenie na ZsVS,
a.s., OZ Topoľčany.
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
pod č. ASM-30-1966/2017 zo dňa 21.08.2017
Súhlasíme pri splnení niţšie uvedených podmienok :
Spojovacie káble ani iné inţinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú
v priestore stavby evidované.
Vyjadrenie platí za predpokladu, ţe nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (
situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.).
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Odbor starostlivosti o ŢP, Nám. Ľ. Štúra 7/7,
957 01 Bánovce nad Bebravou, Pozemkový a lesný odbor č. OÚ-BN-PLO2018/005288-002 zo dňa 07.08.2018
1. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané
toto stanovisko aţ do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov
a samonáletu drevín.
2. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy.
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3. Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri
nehnuteľnosti podľa § 3 ods. 2 zákona poţiadať o zmenu druhu pozemku z „orná
pôda“, na „zastavaná plocha a nádvorie“ po predloţení porealizačného
geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu (ak sa vydáva,
ak nie kolaudačného rozhodnutia) a tohto stanoviska. Zmenu druhu pozemku vykoná
Okresný úrad Bánovce n/Bebr., Katastrálny odbor, Trenčianska 1237/46, 957 01
Bánovce nad Bebravou.
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o ŢP, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957
01 Bánovce nad Bebravou, štátna vodná správa č. OU-BN-OSZP-2017/004970--003 zo
dňa 04.08.2017
Z hľadiska ochrany vodných pomerov je predpokladaná stavba možná. Na jej realizáciu
a uţívanie orgán štátnej vodnej správy určuje tieto podmienky :
1. Navrhovaný stavebný objekt „ SO 03 Vodovod“ sa povaţuje v zmysle § 52 vodného
zákona za vodnú stavbu, na povolenie ktorej je vecne a miestne príslušný Okresný
úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, ako špeciálny
stavebný úrad v zmysle § 120 stavebného zákona. K vydaniu stavebného povolenia je
potrebné predloţiť ţiadosť v zmysle § 58 stavebného zákona, ktorá bude obsahovať
náleţitosti podľa § 8 vyhl. 453/2000 Z.z., vrátane projektovej dokumentácie
vypracovanej osobou oprávnenou na projektovanie vodných stavieb.
2. Vodná stavba „SO 03 Vodovod“ bude súčasťou verejného vodovodu a v zmysle
zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších
predpisov jej vlastníkom nemôţe byť fyzická osoba. Stavebné povolenie Vám bude
vydané len za podmienky, ţe po jej vybudovaní tejto vodnej stavby ( rozšírenia
verejného vodovodu) túto prevediete na právnickú osobu so sídlom na území SR,
ktorá zabezpečí jej odborné prevádzkovanie v zmysle poţiadaviek zákona č. 442/2002
Z.z. v znení neskorších predpisov.
3. Medzi budúcou daţďovou kanalizáciou (SO 02) a rodinnými domami nebude nikdy
vybudované ţiadne potrebné ( podzemné) prepojenie.
4. Spôsob odvedenia splaškových odpadových vôd do ţúmp by mal byť stavebným
úradom ( Obec Dvorec) v zmysle § 36 ods. 4 vodného zákona povolený len na dobu
určitú. Po vybudovaní verejnej kanalizácie v danej lokalite a uvedení do prevádzky sa
uţ platnosť povolenia nebude predlţovať.
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o ŢP, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957
01 Bánovce nad Bebravou, štátna správa ochrany prírody a krajiny č. OU-BN-OSZP2017/005062-002 zo dňa 03.08.2017
Bez pripomienok.
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o ŢP, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957
01 Bánovce nad Bebravou, štátna správa odpadového hospodárstva č. OU-BN-OSZP2017/004968--003 zo dňa 27.07.2017
Súhlasné stanovisko za nasledujúcich podmienok :
- So stavebnými odpadmi sa bude nakladať v zmysle § 77 ods. 1 a ods. 2 zákona
o odpadoch
- Stavebné odpady z komunikácií budú materiálovo zhodnotené v zmysle § 77 ods. 4
zákona o odpadoch
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Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 01 Trenčín pod č. SC/2017/2139 zo dňa 26.08.2017
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja súhlasí s realizáciou stavby za
dodrţania nasledovných podmienok :
- Dodrţiavať zákon č. 135/1961 o pozemných komunikáciách ( cestný zákon) v znení
neskorších predpisov a platné STN
- Predloţiť SC TSK na schválenie projekt na vybudovanie prístupovej účelovej
komunikácie.
- Odvodnenie miestnej komunikácie a parkových plôch zabezpečiť tak, aby daţďové
vody z objektov a súvisiacich plôch neboli odvádzané na štátnu komunikáciu v správe
SCTSK,
- Zriadením nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov cestného telesa,
- Napojenie na cestnú komunikáciu III/1842 musí byť plynulé, so strojným zarezaním
vozovky a vykoná sa preplátovaním konštrukčných vrstiev ( šírka min. 500 mm). Styk
s jestvujúcou komunikáciou utesniť elastickým pásom alebo pruţnou emulziou.
- Pri vjazde na cestu III. triedy nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky
- Zriadením napojenia nesmie byť prerušená funkčnosť odvodňovacieho systému cesty
III. triedy / rigol, priekopa, uličné vpuste...)
- Odvodnenie účelovej prístupovej komunikácie zabezpečiť tak, aby daţďové vody
z objektu a súvisiacich plôch boli odvádzané na pozemku vo vlastníctve stavebníka
a aby nedochádzalo k vytekaniu vôd a nečistôt na cestu III. triedy.
- Ak sa po realizácií preukáţe, ţe vznikli pre dotknuté úseky št. cesty nepriaznivé
odvodňovacie pomery, prípadne nerovnosti v napojení, investor stavby na výzvu
správcu komunikácie a podľa jeho pokynov v určenom termíne prevedie potrebné
opatrenia na odstránenie tohto nedostatku na vlastné náklady,
- Stavebné práce vykonávať tak, aby počas výstavby nedošlo k znečisteniu vozovky
cesty, resp. k jej poškodeniu. V prípadoch znečistenia toto odstrániť na vlastné
náklady.
- Počas prác rešpektovať a dodrţiavať podmienky stanoviska PZ SR ODI, dbať na
bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,
- Vybudovaná účelová komunikácia bude v správe a údrţbe ţiadateľa.
- Pri budovaní inţinierskych sietí viesť vedenie mimo cestnej komunikácie v zelenom
páse. Prípadné kriţovanie s cestnou komunikáciou III. triedy riešiť technológiou
pretláčania.
- Práce realizovať bez zásahu do telesa cesty.
- Pri budovaní nesmie byť porušená konštrukcia a stability vozovky cesty.
- Počas prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o minimálnej šírke 2,75 m prejazdný
- Pred realizáciou poţiadať príslušný Okresný úrad odbor dopravy a pozemných
komunikácií o :
- Vydanie povolenia na zvláštne uţívanie pozemných komunikácií
- Určenie prenosného a trvalého dopravného značenia
- Schválenie napojenia na cestnú komunikáciu III. triedy
- Počas prác nesmie byť uloţený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť
obmedzená premávka na ceste.
SCTSK má právo svoje stanovisko doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré
neboli súčasťou predloţenej dokumentácie, počas realizácie stavby vykonať kontrolu
stanovených podmienok.
SCTSK si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť, alebo zmeniť, ak si
to vyţiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čím
ţiadateľovi nevzniká nárok na úhradu uţ vzniknutých nákladov.
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SCTSK nepreberá zodpovednosť za prípadné škody na telese cestnej komunikácie III.
triedy a na majetku a zdraví tretích osôb vzniknutých v dôsledku činnosti
ţiadateľa/stavebníka.
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor CDaPK, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01
Bánovce nad Bebravou pod č. OU-BN-OCDPK-2017/005266-008/PET zo dňa
16.10.2017
Súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia a poţadujeme rešpektovať nasledovné
poţiadavky :
- Kriţovanie cesty s prípojkami inţinierskych sietí realizovať pretláčaním cesty bez
zásahu do konštrukcie krytu vozovky.
- Pred realizáciou prípojok inţinierskych sietí v telese cesty III/1842 poţiadať tunajší
úrad o povolenie na zvláštne uţívanie uvedenej cesty vrátane určenia pouţitia
prenosného dopravného značenia počas prác v termíne pred realizáciou prác.
- Pred realizáciou prác na konštrukcii vjazdu v telese cesty III/1842 poţiadať tunajší
úrad o určenie pouţitia prenosného dopravného značenia počas prác v termíne pred
realizáciou prác, príp. i o povolenie na čiastočnú uzávierku uvedenej cesty.
V zmysle § 3b zák. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov ( cestný zákon)
stanovujeme k spôsobu a riešeniu úpravy dopravného napojenia rodinného domu
nasledovné poţiadavky :
- Napojenie obsluţnej komunikácie IBV, bude riešené v súlade s § 2 ods. 4 cestného
zákona, polomery vnútorných hrán oblúkov v mieste napojenia budú riešené vo
vzťahu k najväčším prístupovým vozidlám ( zásobovanie PHM, odvoz TKO a pod...).
- Pri výjazde na cestu III/1842 nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky a musí byť trvale zabezpečený dostatočný rozhľad na obidva dopravné
smery v zmysle STN, t z. bude zabezpečené vyprázdnenie rozhľadových polí.
- Zriadením napojenie nesmie byť prerušená funkčnosť odvodňovacieho zariadenie
cesty. Samotné napojenie musí byť riešené tak, aby z plochy vjazdu a priľahlých
pozemkov nedochádzalo k vytekaniu 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.
- Zriadenie napojenia na cestu musí byť plynulé a vykoná sa strojným zarezaním krytu
a natretím styčných plôch asfaltovou emulziou, na styku asfaltovej časti vozovky
- Riešená komunikácia bude v správe a údrţbe stavebníka.
- Realizácia napojenia musí prebiehať v súlade s vyjadreniami správcu cesty III/1842..
- Ţiadateľ zodpovedá za prípadné škody na cestnom telese, uţívateľom cesty alebo na
nehnuteľnom majetku tretích osôb, vzniknuté z dôvodu realizácie napojenia na cestu
III/1842.
- Tunajší úrad si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť, alebo
zmeniť ak si to vyţiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky, čím ţiadateľovi nevzniká nárok na náhradu uţ vzniknutých nákladov.
- Ďalší stupeň projektovej dokumentácie ţiadame predloţiť na vyjadrenie.
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava č. TD/KS/564/2017/Kr zo
dňa 26.07.2017
- stavebník je povinný dodrţať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich
plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodrţať minimálne vzájomné vzdialenosti
medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi
nadzemnými
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a podzemnými objektmi a inţinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050
a TPP 906 01,
- pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je
stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné
vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení
- pred realizáciou zemných prác, alebo pred začatím vykonávania iných činností, je
stavebník povinný na základe písomnej objednávky poţiadať SPP-D o presné
vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na
adresu : SPP-distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11
Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na
webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho
prevádzky, alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne
vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba
vytyčovania nepresiahne 1 hodinu
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodrţiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných
predpisov – súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP),
najmä 702 01, 702 02
- podmienkou pripojenia odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti SPP-D
bude uzavretie Zmluvy o pripojení a splnenie podmienok pripojenia z nej
vyplývajúcich,
- zmluvu o pripojenie bude moţné uzatvoriť po podaní ţiadosti o pripojenie do
distribučnej siete na predpísanom tlačive, alebo elektronicky, prostredníctvom
aplikácie zverejnenej na webovom sídle SPP-D ( www.spp-distribucia.sk),
Technické podmienky :
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie
stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu
kontroly prevádzky, údrţby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok
opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení
- stavebník je povinný umoţniť zástupcovi SPP-D (p.Šimo Daniel, tel.č. +421 32 626
5341) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme
plynárenských zariadení
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5m na
kaţdú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050
aţ po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez
pouţitia strojových mechanizmov
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený
a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané
povolenie SPP-D
- odkryté plynovody, káble, ostatné inţinierske siete musia byť počas odkrytia
zabezpečené proti poškodeniu
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by
zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloţenia, v prípade zmeny úrovne terénu
poţadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej
úrovne terénu
- kaţdé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť
ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850 111 727
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- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa pripojovacieho plynovodu rešpektovala iné
vedenia s ohľadom na moţnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri
prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu
- stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu
(RTP) a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného
pozemku tak, aby boli prístupné z verejného priestranstva,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi
existujúcim distribučným plynovodom a budovaným pripojovacím plynovodom
vykonala iba oprávnená osoba – zhotoviteľ, ktorý má schválený typový
technologický postup (zoznam zhotoviteľov je zverejnený na webovom sídle SPP-D),
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby po vykonaní prepoja prípojkovým „T kusom“
bola vykonaná skúška tesnosti, vrátane vyhotovenia zápisu,
- stavebník je povinný minimálne 3 pracovné dni pred zasypaním pripojovacieho
plynovodu poţiadať o vykonanie kontroly realizácie pripojovacieho plynovodu
prostredníctvom on-line aplikácie na webovom sídle SPP-D,
- stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky
SPP-D, pracovisko Prievidza, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského
zariadenia podľa prílohy,
- po úspešnom odovzdaní a prevzatí technicko- právnej dokumentácie bude investorovi
vydané potvrdenie, na základe ktorého bude moţné poţiadať o montáţ meradla
a uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. 6611726391 zo dňa
20.09.2017
Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti
Slovak Telekom, a.s./alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Zároveň je stavebník povinný
rešpektovať nasledovné :
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.)
a zároveň je potrebné dodrţať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane
proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení,
v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu ţiadosti, účelu ţiadosti, v prípade ak
uvedené parcelné číslo v ţiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu, alebo ak si
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, ţe jeho zámer, pre
ktorý podal uvedenú ţiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s./alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o, alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (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 sietí:
František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 38 5325504.
4. V prípade ak na Vami definovanom území v ţiadosti o vyjadrenie sa nachádza
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom,a.s. /alebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o je potrebné zo strany ţiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
5. Nedodrţanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti
podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
6. 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.
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7. 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.
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8 821 08 Bratislava (Michlovsky, spol. s r.o.,
Letná796/9, 921 01 Piešťany) č. BA-2360/2017 zo dňa 11.08.2017
Pri realizácii stavby nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava.
Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava pod č. 3980-2/120/2017 zo dňa
03.08.2017
Na uvedených parcelách 123/1, 123/3 v k. ú. Dvorec určených na stavbu „IBV – 5 RD
Dvorec“ neevidujeme ţiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie,
š.p..
Zároveň upozorňujeme, ţe na parcele č. 123/3 a časti parcely č. 123/1 je vybudované
detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenáţnym systémom nám
neznámeho vlastníka.
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín č.
KPUTN-2017/18333-2/62361 zo dňa 11.08.2017
1. Termín začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme
písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín a to vzhľadom
k tomu, ţe nie je moţné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej
lokality.
2. Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný
zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí
nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín
priamo, alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca
najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez
zmeny aţ do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne
spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do
obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky
nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu,
znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môţe vyzdvihnúť a
premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa
prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne
oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu
predloţiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom
archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje
informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní
a fotodokumentáciu nálezovej situácie.
3. KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby
v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou,
Na Vŕštek 1047/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou č. ORHZ-BN1-255-001/2017 zo dňa
27.06.2017
- bez pripomienok

10/15

Obec Dvorec, 956 55 Dvorec 69 č. /2017 zo dňa 27.07.2017
Súhlasné stanovisko s umiestnením stavby.
Obec Dvorec, 956 55 Dvorec 69 č. /2017 zo dňa 27.07.2017
Obec Dvorec vydáva predbeţný súhlas, ţe prevezme do majetku obce novovybudovaný
vodovod od investora stavby : Obytná skupina IBV – 5 RD Dvorec v katastri obce
Dvorec, parc. č. 123/1 a 123/3.
9. Stavebník je podľa § 28 vyhl. č. 453/2000 Z. z. povinný viesť stavebný denník.
10. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môţe dôjsť
k ohrozeniu ţivota alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením
potrebných údajov o stavbe a účastníkoch konania.
11. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil uţívanie susedných pozemkov alebo
stavieb a aby vykonávaním nevznikli škody, ktorým moţno zabrániť.
12. Podľa § 40 ods. 2 a 3 zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v
znení neskorších predpisov a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení zákona č. 229/1997 Z.z. v prípade zistenia, resp.
narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba
zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález KPÚ Trenčín, prac. PD. Nález
sa musí ponechať bez zmeny aţ do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom
Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky Krajským
pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na
záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a
odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s Krajským
pamiatkovým úradom Trenčín. Archeologický nález môţe vyzdvihnúť a premiestniť z
pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami
archeologického výskumu.
13. Stavba bude dokončená do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
stavebného povolenia. V prípade, ţe stavebník nebude schopný v uvedenej lehote
ukončiť stavbu, je povinný poţiadať tunajší stavebný úrad o zmenu lehoty na
dokončenie stavby. Stavebník si povolenie zmeny lehoty vyţiada v dostatočnom
časovom predstihu pred uplynutím lehoty určenej na dokončenie stavby.
14. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Dodávateľ stavebných prác je Trendstav
s.r.o., Dolná 1209/13, 958 03 Partizánske, IČO : 47 505 117.
15. Vzhľadom k tomu, ţe stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby
právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou, podľa § 75a ods. 1 a ods. 2
stavebného zákona, za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou pri
stavebnom povolení, zodpovedá stavebník. Pri miestnom zisťovaní kolaudačného
konania stavebník predloţí a odovzdá stavebnému úradu protokol o vytýčení stavby.
16. Stavba bude spĺňať základné poţiadavky v zmysle § 43d stavebného zákona.
17. Na uskutočnenie stavby budú pouţité iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných
predpisov vhodné na pouţitie v stavbe na zamýšľaný účel (§ 43f stavebného zákona).
18. S realizáciou stavby sa môţe začať, aţ keď stavebné povolenie stavby nadobudne
právoplatnosť v zmysle § 52 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní /správny
poriadok/. Stavebník je povinný si vyţiadať od tunajšieho stavebného úradu
potvrdenie o právoplatnosti stavebného povolenia.

11/15

19. Stavebník je povinný skládku materiálu umiestniť výlučne v priestoroch, ku ktorým
má vlastnícky alebo iný vzťah v zmysle stavebného zákona. V prípade, ak na skládku
bude potrebný záber verejného priestranstva, je stavebník povinný poţiadať správcu
verejného priestranstva o povolenie záberu.
20. Stavebník je povinný upozorniť stavebný úrad o začatí stavebných prác.
21. Po ukončení stavby investor dotknuté nehnuteľnosti uvedie do pôvodného stavu.
22. V zmysle § 76 stavebného zákona, stavebník poţiada stavebný úrad o kolaudáciu
stavby alebo jej časti schopnej samostatného uţívania po jej dokončení.
23. Kolaudačné rozhodnutie v zmysle § 81b stavebného zákona sa nevydá, ak nie je
zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia ľudí a ţivotného prostredia, ako aj riadne
uţívanie stavby na určený účel, najmä ak nie je podľa dokumentácie overenej
stavebným úradom v stavebnom konaní zabezpečené vykurovanie stavby a pripojenie
na rozvod vody, elektriny a na kanalizačnú sieť, nie je zaistený bezpečný prístup a
príchod k stavbám a nie sú splnené podmienky stavebného povolenia na nevyhnutnú
komplexnosť výstavby a na vylúčenie negatívnych účinkov stavby na okolité ţivotné
prostredie, prípadne ich obmedzenie na prípustnú mieru.
III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Účastníci konania v priebehu konania
v stanovených lehotách neuplatnili ţiadne písomné ani ústne námietky a pripomienky k
umiestneniu a uskutočneniu predmetnej stavby o ktorých by stavebný úrad musel
rozhodovať.
Odôvodnenie
Stavebník Trendstav, s.r.o., Dolná 1209/13, 958 03 Partizánske, IČO : 47 505 117 podal dňa
18.12.2019 na Obecnom úrade Dvorec ţiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú
stavbu „IBV – 5 RD Dvorec“, pre stavebné objekty SO 06 Verejné osvetlenie. s návrhom
umiestnenia na pozemkoch parc.č. C-KN 123/3, 123/53, 123/48, 123/44, 123/1, 123/25,
123/24, 508/1, 520 – líniová stavba, v katastrálnom území Dvorec, v obci Dvorec.
Obec Dvorec v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov oznámila
listom pod č. 543/2019 zo dňa 25.02.2020 začatie stavebného konania všetkým známym
účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a zároveň podľa § 61 ods. 2 upustilo
od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a určilo lehotu 7 pracovných dní na podanie
námietok a pripomienok. V oznámení stavebný úrad zároveň upozornil účastníkov konania,
ţe podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona môţu svoje námietky a pripomienky k ţiadosti
uplatniť najneskôr v posledný deň určenej lehoty, inak sa na ne neprihliadne. Podľa § 61 ods.
6 stavebného zákona bola rovnaká lehota určená aj dotknutým orgánom štátnej správy s
poučením, ţe ak v určenej lehote svoje záväzné stanovisko k navrhovanej stavbe neoznámia
má sa za to, ţe so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Účastníci konania a
dotknuté orgány štátnej správy boli poučení, kde a kedy je moţné nahliadnuť do podkladov
rozhodnutia. Oznámenie o začatí stavebného konania bolo riadne doručené účastníkom
konania a dotknutým orgánom štátnej správy, čo je preukázané doručenkami v spise.
Účastníci konania v priebehu konania v stanovených lehotách neuplatnili ţiadne písomné ani
ústne námietky a pripomienky k uskutočneniu predmetnej stavby.
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Súčasne stavebný úrad oznámil začatie konania verejnou vyhláškou v súlade s § 26 ods. 1
správneho poriadku a § 61 ods. 4 stavebného zákona, nakoľko sa jedná o povolenie líniovej
stavby. Verejná vyhláška, ktorou bolo oznámené začatie konania bola vyvesená dňa
28.02.2020. Oznámenie o začatí stavebného konania bolo riadne doručené účastníkom
konania a dotknutým orgánom štátnej správy, čo je preukázané doručenkami v spise.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli:
1. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
2. Právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. 102/2017 zo dňa 14.12.2017
s nadobudnutím právoplatnosti dňa 24.01.2018
3. List vlastníctva č. 32, 263, k. ú. Dvorec
4. Kópia katastrálnej mapy
5. Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov Trendstav s.r.o.
6. Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií:
 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava pod č. CD
90684/2019 zo dňa 02.12.2019
Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou podľa § 45 ods. 4
stavebného zákona v rozsahu podľa § 9 ods. 1 a ods. 4 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
Obec Dvorec ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona prerokovalo
ţiadosť stavebníka v stavebnom konaní so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní
podľa § 62 stavebného zákona zistila, ţe uskutočnením a ani budúcim uţívaním stavby nie sú
ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, alebo ohrozené práva a oprávnené
záujmy účastníkov konania a preto stavbu povolila tak, ako je uvedené vo výrokovej časti.
Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou
nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
Podľa § 70 stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o jeho predĺžení sú
záväzné aj pre právnych nástupcov konania.
Správny poplatok vo výške 100,-€ bol uhradený bankovým prevodom na príjmový účet
obce Dvorec.

Poučenie
Podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu moţno
podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkom konania.
Odvolanie je potrebné v stanovenej lehote doručiť na Obecný úrad Dvorec, 956 54 Dvorec
69.
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Toto právoplatné rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov
preskúmateľné súdom podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

Ing. Eva Srncová
starostka obce

Podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku toto
rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce.
Vyvesené dňa ...........................
Zvesené dňa ...........................

______________________
pečiatka a podpis
oprávnenej osoby

Doručí sa:
1. Trendstav, s.r.o., Dolná 1209/13, 958 03 Partizánske - navrhovateľ
2. Daniel Godál, Pod kalváriou 373, 955 01 Topoľčany – projektant
3. Ing. Vlasta Janegová, Malé Hoste 62, 956 37 Zlatníky – vlastníčka dotknutých pozemkov
4. Obec Dvorec, 956 55 Dvorec 69 – vlastník dotknutých pozemkov
5. Obec Dvorec
6. Vlastníci susedných pozemkov a stavieb :
Ing. Vlasta Janegová, 956 37 Malé Hoste 62
Obec Dvorec, 956 55 Dvorec 69
Ostatným účastníkom konania, ktorých práva môžu byť dotknuté verejnou
vyhláškou
Na vedomie :
7. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o ŢP, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957
01 Bánovce nad Bebravou , ŠSOPaK,
8. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957
01 Bánovce nad Bebravou
9. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957
01 Bánovce nad Bebravou
10. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor CDaPK, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce
nad Bebravou
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11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou,
Na Vŕštek 1047/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
12. Okresné riaditeľstvo PZ SR, Odbor poriadkovej a dopravnej polície, Školská 769/27, 957
01 Bánovce nad Bebravou
13. Trenčianky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
14. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 50 Trenčín
15. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
16. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
17. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
18. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 831 01 Bratislava
19. Západoslovenská vodárenská, a.s., OZ Topoľčany, Továrnická 2208, 955 55 Topoľčany
20. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
21. Verejnou vyhláškou ostatným účastníkom konania, ktorých práva môţu byť dotknuté
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