Obec Dvorec
Obecný úrad, 956 55 Dvorec 69
číslo: B/2020/15/509-8

dňa: 18.11.2020

Vybavuje: Patrik Eliaš (0387629151, patrik.elias@banovce.sk)

ROZHODNUTIE
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Navrhovatelia Simona Oravcová, 956 55 Dvorec 140, Zdeno Oravec, 956 55 Dvorec
140, Erik Exler, 956 55 Dvorec 162, Erik Šobáň, 956 55 Dvorec 15 podali dňa 29.05.2020
na Obecnom úrade Dvorec ţiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavebných
objektov SO 01 - Rozšírenie distribučného rozvodu NN, SO 01 – Rozšírenie verejného
osvetlenia na pozemkoch parc. č. C-KN 508/1, 508/2, 519, 520, 132/2, 133, 131, 132/4
v katastrálnom území Dvorec.
Obec Dvorec ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zák.č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný
zákon) a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s
§ 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov posúdila
predloţený návrh podľa § 35 aţ 38 stavebného zákona, zosúladila stanoviská uplatnené
dotknutými organizáciami a orgánmi, posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov konania
(podľa rozdeľovníka) a na základe tohto posúdenia podľa § 39a stavebného zákona a podľa §
4 Vyhl. č. 453/2000 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
vydáva
rozhodnutie
o umiestnení stavby
navrhovateľov:

Simona Oravcová, 956 55 Dvorec 140,
Zdeno Oravec, 956 55 Dvorec 140,
Erik Exler, 956 55 Dvorec 162,
Erik Šobáň, 956 55 Dvorec 15

Pre stavebné objekty:

SO 01 - Rozšírenie distribučného rozvodu NN

na pozemkoch parciel:
v katastrálnom území:
v obci:

SO 01 – Rozšírenie verejného osvetlenia
C-KN 508/1, 508/2, 519, 520, 132/2, 133, 131, 132/4
Dvorec
Dvorec.

Stavba bude umiestnená, tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí
neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia pre účastníkov konania.

I.
Stručný popis stavby, architektonické a konštrukčné riešenie:
Projekt rieši:
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SO 01 - Rozšírenie distribučného rozvodu NN,
Projektová dokumentácia v oblasti elektrotechnických zariadení rieši:
vonkajšie rozvody silnoprúdu v rozsahu nutnom pre napojenie riešených objektov, začínajúce
existujúcim vzdušným distribučným vedením NN a skriňou VRIS na PB č. 62 nové rozvodné
istiace skrine 1.SR6 a 2.SR6, príslušný káblový rozvod NN k nim,
HDPE trubku pre prípadný rozvod optiky.
SO 01 – Rozšírenie verejného osvetlenia
Projektová dokumentácia v oblasti elektrotechnických zariadení rieši doplnenie
osvetlenia vonkajších plôch, resp. komunikácie, resp. parkoviska. Napojenie bude z
existujúceho rozvodu VO. V novom výkope je tieţ poloţená pásovina FeZn 30x4 mm určený
pre uzemnenie stoţiarov VO a vytvorenie spoločnej uzemňovacej siete.
Napojenie rozvodu VO bude po dohode s obcou na existujúci rozvod VO v obci. Ten
je vedený po podperných bodoch dodávateľa elektrickej energie. Na podpernom bode podľa
situácie sa osadí nová skrinka SPP0 a realizuje sa odbočenie do kábla vo výkope. Istenie v
SPP2 bude 3x 20 A gG.
Napojenie na existujúce vzdušné vedenie esa realizuje prúdovou svorkou, kábel bude
na stĺpe upevnený sťahovacou páskou kaţdý 1 m. Prechod z SPP0 do výkopu bude v
chráničke priemeru 50 mm o stĺp upevnenou sťahovacou páskou kaţdý 1 m. V teréne a pod
hlavnou komunikáciou bude vedenie spoločné s prípadnou slaboprúdovou kabeláţou. Ostatné
rozvody budú v čo najväčšom úseku realizované spoločným výkopom s ostatnými
inţinierskymi sieťami, pri dodrţaní minimálnych dovolených vzájomných vzdialeností
sietí.
Meranie spotreby elektrickej energie je riešené existujúcim spôsobom. Napojením na
pôvodný existujúci rozvod (vetvu) je riešené aj spínanie svietidiel. Výmena zdrojov sa bude
prevádzať z výsuvných rebríkov.
Napojenie sa realizuje káblom NAYY-J 4x16 mm2, z existujúceho stoţiara (vetvy) viď. výkres č. 01 Situácia. Výkop bude dimenzie 850x350 mm (v teréne a pod chodníkom),
resp. 1100x350 mm (pod spevnenou plochou a komunikáciou), nad káblom bude mechanická
ochrana kábla a výstraţná fólia - viď. rezy uloţenia kábla vo výkresovej časti. Kábel pod
spevnenou plochou a komunikáciou bude v korugovanej chráničke priemeru 110 mm.
Doporučujem výkop hĺbky 1100 mm a kábel v korugovanej chráničke v celej trase.
Zároveň sa na existujúci stoţiar napojí aj uzemnenie - pásovina FeZn 30x4 mm, ktorá
je vo výkope, na existujúce uzemnenie existujúceho stoţiara sa napojí pomocou svorky SR
02, resp. SR 03, resp. pomocou svoriek SS a guľatiny FeZn 10 mm - určí sa na stavbe.
II. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby
s okolitým životným prostredím.
1. Polohopisné a výškové umiestnenie stavby: podľa výkresu č. 01 – Celková situáciarozšírenie rozvodu NN projekt pre územné rozhodnutie v mierke 1:500 a výkres č. 01 –
Situácia-rozšírenie verejného osvetlenia projekt pre územné rozhodnutie v mierke 1:250.

2. Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracoval:
Ing. Peter Čahoj, autorizovaný stavebný inţinier č. oprávnenia : 5071*A2.
3. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie musia spracovať projektanti spôsobilí
pre túto činnosť podľa § 45 stavebného zákona.
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4. Poţiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých
organizácií a poţiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických poţiadaviek na
výstavbu a zo STN:
ZsVS, a.s., OZ Topoľčany 2208, 955 55 Topoľčany č. 18401/2020/85 zo dňa 05.03.2020
- S realizáciou rozšírenia rozvodov verejného osvetlenia a rozšírenia distribučného rozvodu
NN na horeuvedenom území v obci Dvorec, podľa predloţenej projektovej dokumentácie
súhlasíme po splnení nasledovných podmienok:
- V záujmovom území rozšírenia distribučného rozvodu NN sa nachádza verejný vodovod
PVC DN 150 v našej správe, ktorý sme orientačne zakreslili do priloţenej situácie
rozšírenia rozvodu NN-výkres č. 01 (pôvodná aj doplnená s rozšírením pre 2.SR6).
- Pri súbehu navrhovaného rozšírenia zemného distribučného rozvodu NN s potrubím
verejného vodovodu PVC DN 150 poţadujeme dodrţať vzdialenosť min. 1,5 m.
- Pri kriţovaní navrhovaného rozšírenia distribučného rozvodu NN s potrubím verejného
vodovodu PVC DN 150 poţadujeme dodrţať priestorovú normu STN 73 6005
a navrhovaný el. rozvod v mieste kriţovania poţadujeme uloţiť do chráničky s presahom
min. 0,5 m.
- Osadenie skríň 1. SR6 a 2. SR6 taktieţ poţadujeme vo vzdialenosti min. 1,5 m od
potrubia verejného vodovodu PVC DN 150.
- Pred realizáciou výkopových prác pre rozšírenie distribučného vedenia NN
bezpodmienečne poţiadajte o presné vytýčenie potrubia verejného vodovodu PVC
DN 150 pracovníkov VPS Bánovce nad Bebravou, vedúci strediska Ing. Botka, t. č.:
0905 251 216.
- K trase navrhovaného rozšírenia verejného osvetlenia nemáme zásadné pripomienky,
nakoľko sa v jej blízkosti verejný vodovod v našej správe nenachádza.
- Podmienky k realizácii elektrických prípojok pre budúce odberné domy boli stanovené
v našich vyjadreniach č. 4969/2020/41 (pre RD na par. č. 131 a 132/4 v kat. území Dvorec)
a 5496/2020/9 (pre RD na par. č. 133 a 132/2 v kat. území Dvorec).
- Náklady na prípadnú prekládku vodovodného potrubia, ktoré nevyvolala naša spoločnosť
znáša investor stavby, ktorý túto prekládku vyvolal.
- Z dôvodu kontroly poţadujeme oznámiť ukončenie prác na jednotlivých častiach
pokládky distribučného rozvodu NN vedúcemu strediska VPS Bánovce nad Bebravou
Ing. Botkovi a pred zásypom ryhy ho prizvať na kontrolu uloţenia el. káblov
v miestach súbehov a kriţovaní s verejným vodovodom.
- Vyjadrenie má platnosť 2 roky. Po uplynutí tejto lehoty je potrebné znovu poţiadať ZsVS
a.s. OZ Topoľčany o opätovné odsúhlasenie vyjadrenia.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR, Školská 769/27, 957 01 Bánovce nad Bebravou
č. ORPZ-BN-OPDP3-11-001/2020-ING zo dňa 10.03.2020
Odbor poriadkovej a dopravnej polície súhlasí s realizáciou stavby za dodrţania nasledovných
podmienok :
- Podľa predloţenej dokumentácie a situácie umiestnenia distribučnej siete NN a verejného
osvetlenia,
- Poţadujeme umiestnenie stĺpov distribučnej siete NN a stĺpov verejného osvetlenia mimo
telesa komunikácie III/1842 z dôvodu zabezpečenia prehľadnosti a viditeľnosti v miestach
plánovaných vjazdov a výjazdov k novostavbám rodinných domov.
- V prípade zasahovania do pozemných komunikácií počas realizácie prác predloţiť návrh
prenosného dopravného značenia počas dočasnej zmeny organizácie miestnej úpravy
cestnej premávky.
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Odbor poriadkovej a dopravnej polície si vyhradzuje právo zmeniť stanovené podmienky
v prípade, ak si to vyţiada situácia v cestnej premávke a verejný záujem.
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava pod č.
ASM-41-992/2020 zo dňa 06.05.2020
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, 916 47 Bratislava pod č. CD 1997/2020 zo
dňa 03.04.2020
Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. s vydaním územného rozhodnutia súhlasí za
predpokladu splnenia nasledovných podmienok :
1. Napojenie „IBV Dvorec“ na elektrickú energiu rieši stavebný objekt SO-01.
Západoslovenská distribučná, a.s. vybuduje stavebný objekt:
SO-O1 - NNK - distribučný rozvod.
SO-01 – NNK distribučný rozvod bude prevedený z p. b. č. 62 na ktorom sa osadí skriňa
VRIS K 2/200 z ktorej sa vyvedú nové NN káble NAYY-J-čx240 mm2 cez rozpojovacie
a istiace skrine SR v počte 3 ks.
V súbehu s káblom sa pripoloţí trúbka HDPE.
2. Deliace miesto - poistkové spodky v novonavrhnutých skriniach SR.
3. Ţiadateľ vybuduje elektromerové skrine NN, prístupné z verejne prístupného miesta v
zmysle zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a prípojky NN od novonavrhnutej skrine SR.
4. Meranie spotreby elektrickej energie poţadujeme umiestniť na mieste trvalé prístupnom
pracovníkom Západoslovenskej distribučnej, a.s. v zmysle zákona č.251/2012 Z.z. o
energetike.
5. Uloţenie distribučných NN káblov musí byť vo verejne prístupných trasách a musí
vyhovovať STN 34 1050, 33 2000-5-52 a 73 6005.
6. Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je
potrebné v navrhovaných trasách poţiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov
patriacich Západoslovenskej distribučnej, a.s.
7. Zemné práce - pri kriţovaní a súbehu zariadení Západoslovenskej distribučnej, a.s. poţadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach
dodrţiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.
8. Pri prácach na zariadeniach patriacich Západoslovenskej distribučnej, a.s. poţiadať
pracovníka SEZ Sever, Mostová 502, Partizánske o technický dozor.
9. Pred zahrnutím výkopov (káble NN uloţené v pieskovom lôţku s mechanickou ochranou)
a chráničiek je potrebné prizvať zástupcu SEZ Sever, Mostová 502, Partizánske.
10. Projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie ţiadame konzultovať v štádiu jej
spracovávania a následne predloţiť na vyjadrenie na SEZ Sever, Mostová 502,
Partizánske, spracovať v zmysle nasledovných postupov (postupy dostupné na
www.zsdis.sk ) a v zmysle štandardov projektovej dokumentácie, ktoré sú dostupné na
webovej adresehttps://www.zsdis.sk/Uvod/Spoločnost/Dokumenty/Standardyprojektovej-dokumentacie:
• Zásady budovania a prevádzkovania vzdušných a káblových NN,
11. Pre vybavenie stavebného povolenia pre stavebný objekt: SO-01 Vás splnomocníme na
základe zmluvy o spolupráci, aby ste zastupovali Západoslovenskú distribučnú, a.s. v
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stavebnom konaní o vydanie stavebného povolenia pre stavbu elektroenergetických
zariadení.
Stavebné povolenie pre stavebný objekt: SO-01 bude vydané na Západoslovenskú
distribučnú, a.s.
12. V blízkosti navrhovanej IBV sa nachádza NN vzdušné vedenie. Ţiadame rešpektovať
všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenskej distribučnej, a.s. a ich
ochranné pásma v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. a nadväzných legislatívnych
predpisov.
13. Osoby, ktoré budú vykonávať činnosť na stavbe a na stavenisku, musia byť riadne
a preukázateľne oboznámené o prítomnosti vonkajšieho nadzemného vedenia
nízkeho napätia a musia dodrţiavať bezpečnostné predpisy dané príslušnými
normami STN.
14. Kaţdé priblíţenie osoby alebo mechanizmu k vodičom vedenia na vzdialenosť
menšiu ako 3 metre je ţivotu nebezpečné. V prípade potreby vypnutia vedenia z
bezpečnostných dôvodov je moţné poţiadať /na základe objednávky, sluţba je
spoplatnená v zmysle aktuálneho Cenníka sluţieb distribúcie elektriny Západoslovenská
distribučná, a.s./ o vypnutie v predstihu 30 dní pred plánovaným termínom.
Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
Trenčiansky samosprávny kraj, k dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín pod č.
TSK/2019/06468-2 zo dňa 02.01.2020
Súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia za dodrţania nasledovných
podmienok :
1. Inţinierske siete vedené súbeţne s cestou III/l 842 budú uloţené v cestnom pomocnom
pozemku -zelený pás šírky 600mm za vonkajšou hranou priekopy, prípadne v
spevnených plochách mimo cestu III/1842.
2. Kriţovanie rozvodov NN s cestou realizovať bezvýkopovou technológiou bez zásahu do
asfaltového krytu vozovky.
3. Cestné komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich
prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené.
4. Stavebník pred začiatkom prác poţiada príslušný cestný správny orgán o vydanie
Zvláštneho uţívania pozemných komunikácií z dôvodu uloţenia inţinierskych sietí do
telesa cestnej komunikácie a Určenia prenosného dopravného značenia počas realizácie
stavby.
5. 5 dní pred začatím realizácie stavby zasiať písomnú informáciu o začatí stavebných prác
na odbor dopravy Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja a Správu ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja - cestmajsterstvo SC TSK Bánovce nad Bebravou
(Jozef Kapuš, tei. kontakt: 0903 658 230, e-mail: jozef.kapus@sctsk.sk).
6. Po ukončení prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na porealizačnú
obhliadku.
7. Tunajší úrad si vyhradzuje právo uvedené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť,
čím ţiadateľovi nevzniká nárok na úhradu uţ vzniknutých nákladov.
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-2020/002603--002 zo dňa
04.03.2020
Z hľadiska ochrany vodných pomerov sú obe stavby moţní a na ich uskutočnenie a uţívanie
neurčujeme ţiadne osobitné podmienky.
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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-OSZP2020/002609-002 zo dňa 05.03.2020
Podľa zákona platí v dotknutom území prvý stupeň ochrany, kde sa uplatňujú ustanovenia
o všeobecnej ochrane prírody a krajiny. Stavba si nevyţaduje výrub drevín.
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, štátna správa
ochrany prírody a krajiny nemá pripomienky k predloţenému projektu.
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-OSZP2020/002600-002 zo dňa 03.03.2020
Súhlasné stanovisko za nasledujúcich podmienok :
- So stavebnými odpadmi sa bude nakladať v zmysle § 77 ods. 1 a ods. 2 zákona o odpadoch
- Na vyuţitie odpadu na povrchovú úpravu terénu pre vlastníka pozemku je potrebný súhlas
v zmysle § 97 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch.
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o ŢP, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01
Bánovce nad Bebravou, odbor krízového riadenia č. OU-BN-OKR-2020/000719-035 zo dňa
04.03.2020
Bez pripomienok.
Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 01 Trenčín pod č. SC/2020/448-3 zo dňa 03.04.020
S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre stavbu súhlasíme za dodrţania
nasledovných podmienok :
- Dodrţiavať zákon č. 135/1961 o pozemných komunikáciách ( cestný zákon) v znení
neskorších predpisov a platné STN
- súhlasíme s výnimkou zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty III. triedy;
- práce musia byť vykonávané bez zásahu do asfaltového krytu vozovky cesty III. triedy;
- stavebník je povinný umoţniť skontrolovať akúkoľvek časť diela, ktorá má byť zakrytá v
telese cestnej komunikácie III/1842, zástupcovi správcu komunikácie;
- po ukončení prác je stavebník povinný časť telesa cestnej komunikácie III/1842, priľahlého
k stavbe, preukázateľným spôsobom odovzdať zástupcovi správcu komunikácie;
- stavebné práce dotýkajúce sa cesty III. triedy nesmú byť vykonávané v období zimnej
údrţby ciest;
- práce musia byť zrealizované tak, aby nebola narušená stabilita cestného telesa;
- nové stĺpy verejného osvetlenia budú umiestnené mimo cestné teleso v dostatočnej
vzdialenosti od hranice spevnenej časti vozovky tak, aby nevznikla pevná prekáţka v
cestnej premávke a nedošlo k sťaţeniu údrţby ciest v správe S C TSK;
- výloţníky verejného osvetlenia musia byť umiestnené v dostatočnej výške cca 6 m tak, aby
neprekáţali v jazdnom profile účastníkom cestnej premávky;
- NN vedenie pozdĺţ cestnej komunikácie III/1842 umiestniť na hranici cestného pozemku,
t. j. za hranou odvodňovacej priekopy min. 0,6 m;
- kriţovanie s cestou 111/1842 vykonávať pretlakom pod cestou kolmo na os vozovky a
uloţením vedenia do chráničky v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou cesty, pričom dodrţiavať
STN a technické predpisy MDVaRR SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných
komunikácií;
- počas vykonávania stavebných prác neskladovať na ceste ţiadny stavebný materiál;
- pri realizačných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu, zníţeniu funkčnosti odvodňovacieho
systému cestnej komunikácie /priekopy, priepusty/;
- v prípade zásahu do odvodnenia cesty III. triedy je potrebné po ukončení stavebných prác
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-

-

-

uviesť odvodnenie do funkčného stavu;
ak sa preukáţe, ţe vznikli pre dotknuté úseky cesty nepriaznivé odvodňovacie pomery,
alebo bude narušené odvodnenie v cestnej priekope, prípadne iné škody na telese cestnej
komunikácie III. triedy spôsobené realizáciou rozšírenia verejného osvetlenia a
distribučného rozvodu NN, ţiadateľ na výzvu správcu komunikácie a podľa jeho pokynov
v určenom termíne prevedie potrebné opatrenia na odstránenie tohto nedostatku na vlastné
náklady;
pri realizácií stavebných a výkopových prác nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti a
ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky;
po ukončení realizačných prác upraviť terén vrátane cestného príslušenstva, okolia cesty a
odvodňovacieho systému cestnej komunikácie;
začatie a ukončenie prác poţadujeme nahlásiť zástupcovi správcu komunikácie SČ
TSK (kontakt: p; Jozef Kapuš, tek: 0903658230). Rešpektovať jeho usmernenia. Po
ukončení prác prizvať zástupcu SC TSK na porealizačnú obhliadku;
nakoľko sa uvedené pozemky nachádzajú v cestnom ochrannom pásme, vlastník stavby je
povinný v prípade investičných zámerov správcu cesty III/1842 premiestniť, upraviť, resp.
odstrániť uvedenú stavbu na vlastné náklady a v termíne určenom správcom cesty.

SC TSK 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.
SC TSK nepreberá zodpovednosť za prípadné škody na telese cestnej komunikácie III. triedy
a na majetku a zdraví tretích osôb vzniknutých v dôsledku činnosti ţiadateľa /stavebníka.
SC TSK má právo svoje stanovisko doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli
súčasťou predloţenej dokumentácie, počas realizácie stavby vykonať kontrolu stanovených
podmienok.
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor CDaPK, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce
nad Bebravou pod č. OU-BN-OCDPK-2020/002929-002 zo dňa 20.03.2020
S predloţenou PD rodinného domu a technickým riešením súhlasíme, poţadujeme však
rešpektovať nasledovné poţiadavky :
- V prípade akéhokoľvek zásahu výkopom do verejnej komunikačnej siete ciest, resp.
miestnych komunikácií (vrátane celého cestného telesa), alebo v prípade potreby vyčleniť
manipulačný pás počas prác, je potrebné spracovať projekt organizácie dopravy počas prác
(PD prenosného dopravného značenia) a pred samotnou realizáciou prác v telese
komunikácie poţiadať príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne
uţívanie uvedenej cesty a určenie prenosného dopravného značenia počas prác, ktoré bude
vopred odsúhlasené na ORPZ OPDP Bánovce nad Bebravou.
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava č. TD/NS/0236/2020/Ga zo
dňa 26.03.2020
Súhlasíme s umiestnením stavby za dodrţania nasledovných podmienok :
- 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, na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné
zaslať na adresu : SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údrţby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11
Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na
webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
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- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských
zariadení do vzdialenosti 100 m,
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie
činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu
kontroly prevádzky, údrţby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv,
rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- Stavebník je povinný umoţniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m 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,
- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu
obnaţeného plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloţenia výstraţnej
fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia
s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inţinierske siete musia byť 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,
- Upozorňujeme, ţe SPP-D môţe pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských
zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za
porušenie povinnosti v ochrannom, alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia
uloţiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ aţ 150 000,-€,
poškodením plynárenského zariadenia môţe dôjsť aj k spáchaniu trestného činu
všeobecného ohrozenia podľa § 284 a §285, prípadne trestného činu poškodzovania
a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288
zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodrţiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktieţ ustanovenia Technických
pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 906 01, TPP 700 02, TPP 702 01,
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení, alebo
ich ochranných pásiem,
- Stavebník je povinný pri súbehu a kriţovaní navrhovaných vedení s existujúcimi
plynárenskými zariadeniami dodrţať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73
6005 a TPP 906 01,
- Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80
Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty
a pod..
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Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. 6612009987 zo dňa 15.04.2020
Dôjde 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. a DIGI Slovakia s.r.o alebo
zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej
dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom a.s. a DIGI Slovakia s.r.o. 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 zmysle §66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto
povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, ţe v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom
dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je moţné preloţiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme ţiadateľa, ţe v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať
podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorom
počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok
podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v ţiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom a.s. je potrebné zo strany
ţiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8.
Nedodrţanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením
povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
v platnom znení.
9. V prípade, ţe ţiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť
zemné práce a poţiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník
povinný poţiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, ţe na Vašom záujmovom území sa
môţu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové
trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom a.s. a DIGI Slovakia s.r.o. týmto
upozorňuje ţiadateľa na povinnosť vyţiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov
týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. a DIGI
Slovakia s.r.o. na základe samostatnej objednávky do troch týţdňov od jej doručenia na
adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi :
Anton Laco, anton.laco@telekom.sk, +421 38 7490399, 0902719840
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov
dodrţať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK Spoločnosti Slovak
Telekom a.s a DIGI Slovakia s.r.o.
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12. Ţiadateľ môţe vyjadrenie pouţiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Ţiadateľ nie
je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo vyuţívať bez
súhlasu spoločnosti Slovak Telekom a.s a DIGI Slovakia s.r.o.
13. Ţiadateľa zároveň upozorňujeme, ţe v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na
telekomunikačnú sieť úloţným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie
doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát
v elektronickej forme nezbavuje ţiadateľa povinnosti poţiadať o vytýčenie.
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
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
UPOZORNENIE : V káblovej ryhe sa môţe nachádzať viac zariadení ( káble, potrubia)
s rôznou funkčnosťou.
2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môţu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia,
je ţiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, ţe sa
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 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 1,5m na kaţdú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
-Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
-Bezodkladné oznámenie kaţdého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
-Overenie výškového uloţenia zariadenia ručnými sondami ( z dôvodu, ţe ST nezodpovedá za
zmeny priestorového uloţenia zariadenia vykonané bez vedomia ST)
UPOZORNENIE : V prípade, ţe počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo zníţiť krytie tel.
káblov je toto moţné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V prípade poţiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je
potrebné si podať ţiadosť o určenie bodu napojenia,(www.telekom.sk).
4. Ţiadame dodrţať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení
v plnom rozsahu.
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Orange Slovensko, a.s., Metodova 8 821 08 Bratislava (Michlovsky, spol. s r.o.,
Letná796/9, 921 01 Piešťany) č. BA-0910/2020 zo dňa 09.03.2020
Pri realizácii stavby nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko Metodova 8,
821 08 Bratislava.
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín č. KPUTN2020/6469-2/20573/NIP zo dňa 12.03.2020
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.
KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby
v období od zahájenia zemných prác aţ po ich ukončenie.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou,
Na Vŕštek 1047/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou č. ORHZ-BN1-90-001/2020 zo dňa
09.03.2020
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou k
projektovej dokumentácii stavby „Distribučná sieť a verejné osvetlenie“ sa nebude
vyjadrovať, nakoľko v zmysle § 1 ods. (2) písm. f) bod 9. vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú technické poţiadavky na protipoţiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri
uţívaní stavieb, na takýto druh stavieb sa uvedená vyhláška nevzťahuje a nie je potrebné ju z
hľadiska protipoţiarnej bezpečnosti posudzovať.
4. Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona dva roky odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti.
III.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: V priebehu konania neboli
vznesené písomné ani ústne námietky o ktorých by stavebný úrad musel rozhodovať.

Odôvodnenie:
Navrhovatelia Simona Oravcová, 956 55 Dvorec 140, Zdeno Oravec, 956 55 Dvorec 140,Erik
Exler, 956 55 Dvorec 162, Erik Šobáň, 956 55 Dvorec 15 podali dňa 29.05.2020 na Obecnom
úrade Dvorec ţiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavebných objektov SO
01 - Rozšírenie distribučného rozvodu NN, SO 01 – Rozšírenie verejného osvetlenia na
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pozemkoch parc. č. C-KN 508/1, 508/2, 519, 520, 132/2, 133, 131, 132/4 v katastrálnom
území Dvorec.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Stavebný úrad oznámil listom pod č. 270/2020 zo dňa 02.09.2020 začatie územného konania
všetkým dotknutým účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám štátnej a
verejnej správy. Oznámenie o začatí územného konania bolo doručené aj verejnou vyhláškou
z dôvodu líniovej výstavby.
Súčasne stavebný úrad súčasne upozornil, ţe účastníci konania môţu podľa § 36 ods. 1
stavebného zákona svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr v deň ústneho
pojednávania. Na neskôr podané námietky sa neprihliadne.
Miestne šetrenie sa uskutočnilo dňa 24.09.2020.
Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním sa zúčastnili účastníci konania tak
ako je to uvedené v zápisnici zo dňa 24.09.2020.
Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, ţe
jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o ţivotné prostredie, resp. ţe týmto
hľadiskám neodporuje, ani ţivotné prostredie neohrozuje.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli:
 List vlastníctva č. 263, 637, 639, katastrálne územie Dvorec
 Kópia katastrálnej mapy
 Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
 Splnomocnenie na zastupovanie Zdena Oravca, 956 55 Dvorec 140 pre Andreu Oravcovú,
956 55 Dvorec 140 zo dňa 21.09.2020
 Stanoviská orgánov štátnej správy a organizácií:
- OÚ Bánovce nad Bebravou, odbor SoŢP, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad
Bebravou, ŠVS, pod č. OU-BN-OSZP-2020/002603-002 zo dňa 04.03.2020
- OÚ Bánovce nad Bebravou, odbor SoŢP, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad
Bebravou, ŠSOPaK, pod č. OU-BN-OSZP-2020/002609-002 zo dňa 05.03.2020
- OÚ Bánovce nad Bebravou, odbor SoŢP, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad
Bebravou, ŠSOH, pod č. OU-BN-OSZP-2020/002600-002 zo dňa 03.03.2020
- OÚ Bánovce nad Bebravou, odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce
nad Bebravou pod č. OU-BN-OKR-2020/000719-015 zo dňa 04.03.2020
- OÚ Bánovce nad Bebravou, odbor CDaPK, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad
Bebravou pod č. OU-BN-OCDPK-2020/002929-002 zo dňa 20.03.2020
- Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava pod č. CD 19974/2020
zo dňa 03.04.2020
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Tovarnická 2208, 955 55 Topoľčany pod. č.
18401/2020/85 zo dňa 05.03.2020
- SPP-distribúcia, a.s., Mlynská nivy 44/b, 825 11 Bratislava pod č. TD/NS/0236/2020/Ga
zo dňa 26.03.2020
- Okresné riaditeľstvo PZ SR, odbor PDP, Školská 769/27, 957 01 Bánovce nad Bebravou
pod č. ORPZ-BN-OPDP3-11-001/2020-ING zo dňa 10.03.2020
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou,
Na Vŕštek 1047/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou pod č. ORHZ-BN1-90-001/2020 zo dňa
09.03.2020
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- Trenčiansky samosprávny kraj, k dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín pod č.
TSK/2020/03578 zo dňa 23.03.2020
- Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín pod č. SC/2020/448-3 zo dňa 03.04.2020
- Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín pod č.
KPUTN-20206469-2/20573/NIP zo dňa 12.03.2020
- MO SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava pod č. ASM-41992/2020 zo dňa 06.05.2020
- Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava (Michlovsky, spol. s r.o., Letná
796/9, 921 01 Piešťany) č. BA-0910/2020 zo dňa 09.03.2020
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava c. vyj. 6612009987 zo dňa
15.04.2020
- Zápisnica z územného konania zo dňa 24.09.2020
Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií boli
skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.
Stavebný úrad preskúmal návrh aj z hľadiska § 38 stavebného zákona a zistil, ţe navrhovateľ
má vo vlastníctve pozemky, na ktorých by mala byť stavba umiestnená.
Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov v sume 40,€ bol uhradený do pokladne obce Dvorec.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní moţné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na obec Dvorec,
956 55 Dvorec 69. Druhostupňovým odvolacím orgánom je Okresný úrad v Trenčíne, odbor
výstavby a bytovej politiky. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie moţno
preskúmať súdom aţ po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov v zmysle
správneho 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.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 odst. 4 stavebného zákona v znení
Vyvesené dňa ...........................
Zvesené dňa ...........................
Potvrdené dňa ...........................
Pripomienky: boli - neboli
______________________
pečiatka a podpis
oprávnenej osoby
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Rozhodnutie sa doručí:
1. Simona Oravcová, 956 55 Dvorec 140,
2. Zdeno Oravec, 956 55 Dvorec 140,
3. Erik Exler, 956 55 Dvorec 162,
4. Erik Šobáň, 956 55 Dvorec 15
5. Obec Dvorec, 956 55 Dvorec 69
Vlastníkom susedných pozemkov a stavieb a ostatným účastníkom konania ktorých vlastnícke
alebo iné práva k pozemkom a stavbám môţu byť rozhodnutím priamo dotknuté - verejnou
vyhláškou
Dotknuté orgány štátnej správy a správcovia inţinierskych sietí:
6. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o ŢP, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957
01 Bánovce nad Bebravou, ŠSOPaK, ŠSOH,ŠVS
7. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957
01 Bánovce nad Bebravou
8. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957
01 Bánovce nad Bebravou
9. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou,
Na Vŕštek 1047/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
11. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR, Odbor poriadkovej a dopravnej polície,
Školská 769/27, 957 01 Bánovce nad Bebravou
12. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
13. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
14. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
15. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Topoľčany, Továrnická 2208, 955 55
Topoľčany
16. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
17. Michlovský, s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
18. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
19. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05Trenčín
20. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
21. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
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