Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
Č. j. : Výst. - 30664/2022 – SCH
Spis: 1396/2022

V Dubnici nad Váhom, 13. 06. 2022

Vybavuje: Mgr. Gabriela Schnirczová, e-mail: gabriela.schnirczova@dubnica.eu,

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE
Stavebník: Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom,
IČO: 00 317 209 podal na príslušný stavebný úrad dňa 26. 04. 2022 žiadosť o stavebné povolenie
na stavbu: „Parkovisko pri BD 95 - 100“, na pozemku parc. č. C-KN 200/15, kat. územie Dubnica
nad Váhom. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.
Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 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 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť stavebníkov podľa
§§ 62, 63 stavebného zákona s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi v stavebnom konaní a po
preskúmaní žiadosti rozhodol takto:
Stavba

„Parkovisko pri BD 95 - 100“
na pozemku parc. č. C-KN 200/15, kat. územie Dubnica nad Váhom
sa podľa § 66 stavebného zákona

povoľuje.
Stavba bude umiestnená na pozemku parc. č. C-KN 200/15, kat. územie Dubnica nad Váhom,
ktorý je na základe LV č. 2600 vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018
41 Dubnica nad Váhom, IČO: 00 317 209.
strana 1 / 24

IČO: 00 317 209
DIČ: 2021339276
www.dubnica.eu

Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9
018 41 Dubnica nad Váhom

I. Popis stavby:
Účelom tohto projektu je vybudovanie nových parkovacích plôch pri bytovom dome
č. 95- 100. Vybudované parkoviská na uvedenom sídlisku kapacitne nepostačujú pokryť
požiadavky obyvateľov sídliska. Z tohto dôvodu sa investor rozhodol vybudovať sieť parkovacích
miest. Parkovacie státia sú navrhnuté na trávnatých pozemkoch a z časti na existujúcej asfaltovej
ceste. Súčasťou stavby je aj rekonštrukcia existujúcej cesty. Riešená lokalita sa nachádza v
blízkosti dopravnej infraštruktúry, kde parkovacie miesta sú priamo naviazané na miestnu
komunikáciu. Budovanie objektov si nevyžiada zvláštne požiadavky na postup stavebných prác.
Parkovacie státia sú navrhnuté pre vozidlá skupiny O1 s radením kolmým, pričom šírka
parkovacieho státia je 2,50 m, dĺžka 4,50 m, prístupová cesta je šírky 5,00 m. Výškové riešenie
rešpektuje výšky existujúcej trávnatej plochy, výškové osadenie existujúcich ciest a parkovacích
plôch. Pred začatím výkopových prác je potrebné vytýčiť podzemné inžinierske siete. Kryt
prístupovej komunikácie a parkovacie miesta sú z betónovej ekodlažby.
Po ukončení výstavby sa priestor okolo jednotlivých parkovísk upraví zatrávnením.
Povrchové vody budú vody zo spevnených plôch vozoviek parkoviska odvedená cez ekodlažbu
vsakovaním. Zemná pláň pod vozovkou má základný sklon 3,0%.
Základné údaje
Nové konštrukcie:
* rekonštrukcia komunikácie 269,17 m2
* parkovisko 817,49 m2
* chodník 4,79 m2
* zeleň 4,96 m2
* chodníkový obrubník 236,42 m´
* nábehový obrubník 108,12 m´
Búracie práce:
* frézovanie hr. 50 mm 269,17 m2
* vybúranie chodníkov 48,83 m2
* vybúranie vozovky asfalt 309,34 m2
* vybúranie vozovky dlažba 24,69 m2
* výkop 294,67 m3
* odstránenie záhonového obrubníku 28,24 m´
* odstránenie chodníkového obrubníku 81,89 m´
* odstránenie záhonového obrubníku 271,59 m´
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Účel stavby:
Stavba – inžinierska stavba podľa § 43a, ods. 3 písm. a) stavebného
zákona (nekryté parkoviská).

II. Na uskutočnenie stavby stavebný úrad stanovuje podľa § 66 ods. 2
a 3 stavebného zákona tieto záväzné podmienky:
1. Stavba: „Parkovisko pri BD 95 - 100“, bude umiestnená na pozemkoch parc. č. C-KN 200/15,
katastrálne územie Dubnica nad Váhom.
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je
súčasťou tohto rozhodnutia; prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez
predchádzajúceho posúdenia stavebného úradu, ktorý rozhodne, či budú zmeny
povolené v samostatnom konaní podľa § 68 stavebného zákona, alebo v zlúčenom
kolaudačnom konaní s konaním o zmene stavby pred dokončením podľa § 78 ods. 2
stavebného zákona.
3. V prípade, že pri realizácii stavebných prác bude stavebník využívať verejné
priestranstvo v okolí staveniska, je v súlade s platným VZN mesta Dubnica nad Váhom
č. 11/2019 o miestnych daniach povinný oznámiť túto skutočnosť mestu Dubnica nad
Váhom (referát správy majetku - 042/4455720) najneskôr v deň začatia stavebných prác
formou písomnej žiadosti o záber verejného priestranstva, na účel umiestnenia
stavebného materiálu a stavebných zariadení.
4. V prípade zaberanie verejného priestranstva umiestnením napr. stavebného zariadenia,
materiálu a pod., je povinnosťou stavebníka mestu Dubnica nad Váhom, referát dopravy
oznámiť dátum/začiatok umiestnenia stavebného zariadenia, materiálu a pod. na
verejnom priestranstve, alebo poprípade zaberanie verejného priestranstva iným
spôsobom, a taktiež rozlohu zaberaného priestranstva a názov stavebníka/zhotoviteľa
stavby,
5. Pred samotnou kolaudáciou povoľovanej stavby je potrebné vykonať úpravy terénu v
širšom okolí nasledovne: vyrovnanie terénu, prípadne doplnenie hliny, vyzbieranie
kameňov, betónov a iného stavebného materiálu, kultivácia – obrobenie pôdy, výsev
trávy, prípadné výsadby drevín a krov z vlastných zdrojov je potrebné konzultovať s
referátom ochrany prírody a mestskej zelene (tel. kontakt - 042/4455757).
6. Pri akomkoľvek aj čiastočnom obmedzení cestnej komunikácie a chodníka je
povinnosťou stavebníka zrealizovať dočasné dopravné značenie podľa plánu organizácie
dopravy, s odsúhlasením vecne a miestne príslušným Okresným dopravným
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inšpektorátom v Trenčíne, o čom je potrebné informovať mesto Dubnica nad Váhom,
referát dopravy.
7. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technologických zariadení pri stavebných, montážnych a udržiavacích prácach (vyhláška č.
147/2013 Z.z., zákon č. 124/2006 Z.z., ďalej vyhlášku 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie), a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
8. Pri stavbe budú dodržané príslušné všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie
stavieb podľa § 43d a § 48 - § 53 stavebného zákona, príslušné technické normy, najmä
hygienické, protipožiarne a bezpečnostné normy a príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z. z..
9. Projekt stavby vypracoval: Ing. Martin Svetlánsky, Nákovná 25, 821 06 Bratislava, Ev. č.
2333*A2.
10. Stavba bude dokončená najneskôr do 24 mesiacov odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.
11. Stavebník je povinný pred začatím prác zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí
v mieste stavby ich vlastníkmi alebo správcami.
12. Stavebník podľa § 66, ods. 2 písm. h) stavebného zákona oznámi stavebnému úradu začatie
stavby.
13. Počas realizácie stavby zabezpečovať postup prác tak, aby nebol rušený nočný kľud ostatných
obyvateľov okolitých nehnuteľností, práce vykonávať iba v čase medzi 7,00 – 19,00 hodinou.
Zdržať sa stavebnej činnosti v čase dní sviatkov a pracovného pokoja.
14. Pre stavbu budú použité stavebné materiály a výrobky zodpovedajúce ustanoveniu § 43f
stavebného zákona, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na
zamýšľaný účel.
15. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky na základe výsledku verejného obstarávania,
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších právnych predpisov, pričom funkciu stavebného dozoru bude
vykonávať odborne spôsobilá osoba na základe výsledku verejného obstarávania v súlade
s právnymi predpismi. Dodávateľ/zhotoviteľ stavby, určený vo výberovom konaní bude
v zmysle § 44 stavebného zákona oprávnený na uskutočňovanie stavby podľa osobitných
predpisov a bude zodpovedný za uskutočnenie stavby. Stavebník oznámi zhotoviteľa stavby
(názov a sídlo) stavebnému úradu do 15 dní po ukončení daného výberového konania.
16. Zhotoviteľ je v zmysle obchodnoprávnych predpisov povinný zabezpečiť stavbyvedúceho,
ktorý je podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona oprávnenou osobou.
17. Podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona bude na stavbe vedený stavebný denník, do ktorého
budú zapísané všetky dôležité údaje o stavebných prácach a o iných činnostiach
ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby.
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18. Stavebník podľa § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámi stavebnému úradu začatie
stavby.
19. Organizáciu výstavby zabezpečiť tak, aby okolie stavby nebolo zaťažované hlukom,
vibráciami, prachom a exhalátmi nad prípustnú mieru, v súlade s platnými predpismi.
20. Práce vykonávať iba v čase medzi 8,00 – 19,00 hodinou. Zdržať sa stavebnej činnosti v čase
dní sviatkov a pracovného pokoja.
21. V prípade, že v súvislosti s prevádzanou zmenou dokončenej stavby vznikne škoda na
susedných nehnuteľnostiach, jej náhradu zabezpečí stavebník po dohode s vlastníkmi. Ak
nedôjde k dohode o náhrade škody rozhodne príslušný súd.
22. Počas výstavby sú všetci účastníci výstavby povinní dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych
predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).
23. Vznikajúce odpady treba zaradiť a triediť ich podľa skupín a druhov odpadov v súlade
s Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a následne
zabezpečiť ich zhodnotenie v súlade s prílohou č. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), odpady, ktoré nie
je možné účelne využiť alebo zhodnotiť, je nutné odovzdať na zneškodnenie osobe oprávnenej
na zneškodňovanie odpadov,
24. Pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach, demolačných prácach, udržiavacích
prácach, čistiacich a servisných prácach je právnická osoba alebo fyzická osoba, pre ktorú sa
tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Táto osoba je zodpovedná za nakladanie s odpadmi
podľa zákona o odpadoch a je povinná plniť povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch, t.j. za
vzniknuté odpady je zodpovedný stavebník.
25. Stavebník (dodávateľ stavby) je povinný viesť evidenciu odpadov od ich vzniku až po
likvidáciu. Doklad o likvidácii odpadu je povinný predložiť pri kolaudácii. Počas výstavby je
stavebník povinný udržovať na stavbe poriadok, dbať na zamedzenie prašnosti kropením a
zabrániť úkapom ropných látok zo stavebných strojov a dopravných prostriedkov do podložia
stavby.
26. Pôvodca odpadu je povinný ohlasovať údaje z evidencie o druhoch a množstve odpadu
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje
podľa § 14, ods.1, písm. g) zákona o odpadoch.
27. Pri uskutočňovaní stavby, podľa § 66, ods. 2, písm. e) stavebného zákona rešpektovať
požiadavky dotknutých orgánov:
•

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, č. j. KPUTN-2021/16440-2/63824/FAK zo dňa
03. 08. 2021:
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
strana 5 / 24

IČO: 00 317 209
DIČ: 2021339276
www.dubnica.eu

Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9
018 41 Dubnica nad Váhom

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 až 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 môže 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 predložiť 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 až po ich ukončenie.
•

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slov.
Partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica, vyjadrenie č. A/2021/01470-2-HŽPaZ
zo dňa 24. 08. 2021:
Súhlasí s návrhom žiadateľa Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41
Dubnica nad Váhom, IČO 00 317 209 na územné konanie stavby „Parkovisko pri bytovom
dome č. 95 - 100 (verejné parkovisko)" v k.ú. Dubnica nad Váhom.

•

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Trenčín, vyjadrenie č. ORHZTN1-682-001/2021 zo dňa 26.08.2021:
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne posúdilo podľa § 28
zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a §
40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej
prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska
protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie: „Parkovisko pri bytovom dome č.
95 – 100, par. č. 200/15, k.ú. Dubnica nad Váhom" a s riešením súhlasí bez pripomienok.

•

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek odpadového
hospodárstva v Ilave, č. j. OU – IL – OSZP – 2021/001415-003 zo dňa 18. 08. 2021:
1. Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadu, ak ide p odpady vznikajúce pri
servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach a demolačných
prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania. organizačnej zložke alebo v inom
mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, právnická osoba
alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorá sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.
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Táto osoba je zodpovedná za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a je povinná plniť
povinnosti podľa § 14 zákona.
2. Stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii
komunikácií je osoba zodpovedná za nakladanie s nimi povinná v zmysle § 77 ods. 4
zákona o odpadoch materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe týchto
komunikácii.
3. Pri realizácií stavby je investor povinný vykonávať svoju činnosť tak, aby splnil záväznú
hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovenú v § 6 ods. 1 zákona o odpadoch a to:
a) predchádzať vzniku odpadu
b) zabezpečiť prípravu na opätovné použitie odpadu
c) zabezpečiť recykláciu vzniknutého odpadu
d) zabezpečiť iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie
e) zabezpečiť zneškodňovanie vzniknutého odpadu.
4. V prvom rade je teda pôvodca odpadov povinný predchádzať vzniku odpadu z realizácie
predmetnej stavby.
5. Následne je pôvodca povinný vzniknuté stavebné odpady materiálovo zhodnotiť už pri
realizácií stavby.
6. Ostatné vznikajúca odpady ¡e potrebné zaradiť a triediť podľa skupín a druhov odpadov v
súlade s Vyhláškou MŽP SR e. 365Od!5 7. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
7. Podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch je držiteľ odpadu, t.j. - stavebník/investor
povinný odovzdať vzniknuté odpady len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa
zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, môže
odovzdať odpady dodávateľovi stavebných prác len, ak má dodávateľ príslušné povolenie
na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
8. Zakazuje sa podľa § 13 písm a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na
inom mieste. ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v
súlade s týmto zákonom.
9. Podľa ustanovení §1 ods. 2 písm. h) sa zákon o odpadoch nevzťahuje na nekontaminovanú
zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je
isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom
bol vykopaný.
10. Prebytočnú zeminu a kamenivo možno využiť na terénne úpravy mimo miesta jej vzniku
len v súlade zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov (stavebný zákon) alebo uložiť na povolenú skládku, nie na
skládku/miesto určené stavebníkom/obcou.
strana 7 / 24

IČO: 00 317 209
DIČ: 2021339276
www.dubnica.eu

Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9
018 41 Dubnica nad Váhom

11. Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá plánuje využiť výkopovú zeminu
na spätné zasypávanie mimo miesta jej vzniku je povinná žiadať príslušný orgán štátnej
správy odpadového hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.
12. Ku kolaudačnému konaniu je stavebník investor/investor povinný predložiť povoľujúcemu
orgánu vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm.
b) bod 5 zákona o odpadoch. K vyjadreniu je stavebník/investor povinný predložiť
evidenciu vzniku odpadov z realizácie predmetnej stavby a doklady o ich zhodnotení alebo
zneškodnení v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch.

•

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie – orgán štátnej vodnej správy
v Ilave, č. j. OU – IL – OSZP – 2021/001516-002 zo dňa 10. 09. 2021:
1. Pri realizácii stavby a neskoršej prevádzke postupovať tak, aby nedošlo k úniku
znečisťujúcich látok a aby sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových a podzemných
vôd.
2. Počas výstavby a následného užívania stavby dôsledne dodržiavať ustanovenia § 39
vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe
pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

•

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie – orgán štátnej správy ochrany
prírody a krajiny, č. j. OU – IL – OSZP – 2021/001358-002 zo dňa 29. 07. 2021:
1. Každý je povinný podľa § 4 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody") pri vykonávaní
akejkoľvek činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy
alebo ich biotopy postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo
poškodzovaniu a ničeniu. V prípade výskytu chránených druhov živočíchov, rastlín a
skamenelín je potrebné bezodkladne informovať orgán štátnej správy ochrany prírody a
krajiny a zabezpečiť ich ochranu podľa pokynov konajúceho orgánu ochrany prírody a
krajiny.
2. V prípade výrubu drevín je potrebné postupovať podľa ustanovenia § 47 zákona o ochrane
prírody, v súlade v vyhláškou Ministerstva životného prostredia č. 170/2021 Z. z. ktorou
sa vykonáva zákon o ochrane prírody.
3. 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,
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie).
4. Pri realizácii stavebnej činnosti (výkopové práce) je nevyhnutná regulácia rozširovania
nepôvodných druhov rastlín v súlade s § 7 zákona o ochrane prírody a odstraňovanie
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inváznych druhov v súlade so zákonom č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente
introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
SPP-distribúcia, a.s., Bratislava, vyjadrenie č. TD/NS/0065/2022/Ga zo dňa 04.02.2022:

•

Súhlasí s realizáciou vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich
podmienok:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
-

Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je
stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.sppdistribucia.sk (časť E-služby),

-

v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských
zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

-

stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.sppdistribúcia.sk{časť E-služby) najneskôr 3 pracovne dni pred zahájením plánovaných
prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet
na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktoré je oprávnená za porušenie povinnosti v
ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa
ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300.- € až 150 000,- €.

-

stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie
činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu
kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv,
rekonštrukcie (obno^ry) plynárenských zariadení.

-

stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

-

stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú
stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL") plynovodu a stredotlakého (ďalej ako
,STL") plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej
ako „VTL") plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení,
a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za
dodržania STN 73 3050. a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie

-

pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od
obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu
VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s
plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza v mieste priblíženia k
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plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou
sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie
priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre
uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
-

v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu
NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo
bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný
predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie
podmienok na vykonávanie takýchto prác,

-

vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných
sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

-

ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p Jozef Baran, email:
jozef.bafan@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského
zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly
bude zaznamenaný do stavebného dennika,

-

pristúp k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia
s nimi je prisne zakazaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

-

stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas
celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

-

stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne
úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne
terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej
úrovne terénu.

-

každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď
ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k
vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.

-

upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských
zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá |je oprávnená za
porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského
zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až
150 000 €, poškodením plynárenského zariadenia môže 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 dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky
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uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických
pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3,
TPP 702 01, TPP 702 02,
-

stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo
ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.

-

stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73
6005 a TPP 906 01,

-

v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa
distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činností ako ani
umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod..

-

v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa
distribučnej siete v bezpečnostnom pasme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

OSOBITNÉ PODMIENKY:
- žiadne;
• Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, stanovisko k zriadeniu stavby v ochrannom
pásme elektroenergetického zariadenia č. 202108-VOP-0053-1 zo dňa 08.10.2021:
1. Stavba bude umiestnená tak, ako je to zakreslené v priloženej situácii,
2. Pred začiatkom výkopových prác je potrebné vopred fyzicky vytýčiť presnú trasu
podzemných vedení. O vytýčenie je potrebné požiadať elektronicky prostredníctvom
elektronického formulára na adrese; online.sse.sk/vtc/vvtyc.wv.
3. Osoby, ktoré zriaďujú stavbu alebo vykonávajú činnosti, pri ktorých sa môžu
priblížiť k energetickým zariadeniam, sú povinné v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z.
§ 43 ods. 11 vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi zariadení, e-maií:
prevadzkovatel@ssd.sk a dodržiavať ním určené podmienky.
4. Výkopové práce v ochrannom pásme vonkajšieho podzemného vedenia, t. j. vo
vzdialenosti menšej ako 1 meter od vopred vytýčenej presnej trasy vedenia musia byť
vykonané ručným výkopom. Pred zahrnutím výkopu v ochrannom pásme musí
realizátor prizvať prevádzkovateľa zariadení (spôsobom vopred dohodnutým podľa
bodu 3.) na kontrolu elektroenergetických zariadení, čo potvrdia zápisom do stavebného
denníka,
5. V prípade križovania a súbehov s podzemnými vedeniami SSD je potrebné dodržať STN
73 6005.
6. V prípade stavby spevnených plôch na podzemných vedeniach je potrebné dodržať STN
34 1050. Podzemné vedenie musí byť uložené v minimálnej hĺbke 1m v chráničke {v
betónových žľaboch alebo rúrach FXKVR). V opačnom prípade je potrebné vykonal
uloženie kábla do predpísanej hĺbky a káblovej chráničky. Takáto činnosť je vyvolanou
investíciou zo strany stavebníka komunikácie, posudzuje sa ako preložka v zmysle
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Zákona 251/2012 Z.z.. Z dôvodu, že sa jedná o zariadenie SSD, práce musia byť
vykonané spoločnosťou SSD alebo zmluvným dodávateľom prác. V prípade, že bude
potrebná takáto realizácia prác, je potrebné riešiť preložku elektroenergetických
zariadení v zmysle postupu uvedeného v online formulári typu A10 - Žiadosť o preložku
elektro-energetického zariadenia, ktoré je vo vlastníctve spoločností Stredoslovenská
distribučná, a.s, uverejneného na internetovej stránke wpsz.ssd.sk.
7. Pri výstavbe, údržbe a užívaní stavby nesmú byť použité osobitne ťažké mechanizmy,
predmety a mechanizmy spôsobujúce nadmerné vibrácie. Nesmú sa vykonávať bez
predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa el. vedenia zemné práce a iné činnosti, kloré
by mohli ohroziť el. vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť
prístup k el. vedeniu.
8. V prípade poruchy na el. vedení uloženom v predmetných parcelách a pri jej
odstraňovaní SSD nebude znášať žiadnu zodpovednosť za Škody vzniknuté na majetku
ani za bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v ochrannom pásme energetických zariadení.
V prípade, že príčina poruchy bude identifikovaná ako poškodenie v súvislosti so
stavebnými prácami, prlp. nedodržaním podmienok tohto stanoviska, SSD si vyhradzuje
právo na uplatnenie náhrady vzniknutej škody spôsobenej poruchou.
9. SSD si vyhradzuje v zmysle Zákona 251/2012, §11 právo vstupovať na cudzie pozemky
a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon
povolených činností.
10. Toto stanovisko je dokladom pre územné a stavebné konanie na zriadenie stavby v
ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia SSD v zmysle Zákona 251/2012 Z.z.
§ 43 ods. 14, pre vydanie územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia v zmysle
Zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) je potrebné doložiť vyjadrenie SSD pre účely
územného, resp. stavebného konania.
11. Pred začatím kolaudačného konania ie potrebné požiadať prevádzkovateľa distribučnej
sústavy SSD o stanovisko k dodržaniu podmienok udelenia súhlasu so zriadením stavieb
v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia. V prípade nepredloženia tohto
stanoviska SSD nesúhlasí s kolaudáciou stavby.
12. Žiadateľ sa zaväzuje, že bude rešpektovať a dodržiavať všetky stanovené podmienky
prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSD a berie ich na vedomie ako záväzné pri
udelení súhlasu so zriadením stavby v ochrannom pásme elektroenergetického
zariadenia.
13. Toto vyjadrenie platí 12 mesiacov od dátumu vydania.
•

Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica, vyjadrenie č. 6441/61/2021CA zo dňa 20.08.2021:
1. V uvedenej lokalite v k. ú. Dubnica nad Váhom vedie verejný vodovod LT DN 200 mm
a PE DN 200 mm potrubia verejnej kanalizácie BT DN 800 mm a BT DN 400 mm a BT
DN 300 mm, ktoré sú v prevádzke Považskej vodárenskej spoločnosti a. s. (ďalej len PVS
a. s.).
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2. Pred začatím realizácie zemných prác je investor povinný inžinierske siete v prevádzke
PVS a. s. vytýčiť. Vytýčenie vykoná zástupca PVS a. s. na základe objednávky doručenej
na stredisko Služby, ul. Nová 133, Považská Bystrica, č. tel. 0905/850734.
3. Na základe vytýčenia žiadame dodržať STN 73 60 05 o priestorovom usporiadaní IS a
pri umiestnení iných stavieb pevne spojených so zemou podľa § 19 zákona č. 442/2002
Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.
276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení (ďalej len zákon o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách) aj ochranné pásmo verejných
vodovodov a kanalizácií.
4. Začiatok a koniec realizácie prác žiadame ohlásiť u majstra vodovodov Ing. Majchroviča
č. t.0907 817 530 a u majstra kanalizácie Bc. Šutaru č. t. 0908 743 752.
5. Podľa § 20 vyššie citovaného zákona, je vlastník alebo správca verejného vodovodu a
verejnej kanalizácie oprávnený v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie pozemky za
účelom kontroly, opráv a údržby verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
6. Pri realizácii terénnych úprav, spevnených plôch, vjazdu, prístupovej komunikácie a
parkovacích plôch v riešenom území v k. ú. Dubnica nad Váhom, zachovať krytie
existujúcich vedení verejných vodovod a verejných kanalizácii, ktoré sú v prevádzke PVS
a. s..
7. V zmysle § 27 ods. 4 zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, každý,
kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu
mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, je povinný po
dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne na svoje náklady prispôsobenie
poklopov, vstupov do šachiet, zasúvadlových uzáverov a iných objektov a zariadení
verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie novému stavu. To znamená, že
vodárenské poklopy na vodárenských zariadeniach, šachty na kanalizačnom potrubí
osadiť v úrovni budúcej nivelety terénu.
8. Z kapacitných dôvodov, žiadame, aby vody z povrchového odtoku (t. j. dažďové
vody) zo spevnených plôch, z prístupovej komunikácie, vjazdu a parkovacích plôch
boli odvedené mimo verejnú kanalizáciu v prevádzke PVS a. s..
9. Ku kolaudácii stavby je investor povinný predložiť stavebnému úradu „Protokol o
vytýčení IS" a vlastný „Protokol o dodržaní STN 73 60 05 a ochranného pásma verejného
vodovodu, ktorý bude podpísaný majstrom prevádzky vodovodov a majstrom prevádzky
kanalizácii.
10. Uvedené podmienky žiadame zakotviť v stavebnom povolení.
•

DCa THERM, a.s., Dubnica nad Váhom, vyjadrenie č. 419/2021/N zo dňa 26.07.2021:
Nedôjde do styku s ochrannými pásmami rozvodov UK a TÚV a teplovodných prípojok
spoločnosti DCa THERM, a.s..

•

TSM Dubnica nad Váhom s. r. o., Dubnica nad Váhom, vyjadrenie č. VO/2021-23 zo
dňa 24.08.2021:
1. Súčasné zariadenie verejného a slávnostného osvetlenia nesmie byť uvedenou stavbou
poškodené. Pri predčasnej demontáži VO je investor stavby povinný zaistiť a
prevádzkovať náhradné osvetlenie, ktorého stupeň bude odpovedať funkčnej triede
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

komunikácie. Po dobu prevádzania stavebnej činnosti nesmie byť zariadenie VO a SO
oplotené a musí byť správcovi prístupné a ovládateľné 24 hodín denne. V priebehu
realizácie stavby musí investor zaistiť ochranu súčasného verejného alebo slávnostného
osvetlenia, ktoré sa nachádza v blízkosti stavby, hlavne káblov pred poškodením
vozidlami alebo inou mechanizáciou. Pri poškodení káblov je investor povinný vymeniť
celé káblové pole na vlastné náklady.
Za správnosť projektovej dokumentácie zodpovedá projektant. Všetky ďalšie zásahy do
zariadení VO a SO spolu s preložkami a demontážami musia byť nami dopredu
dojednané a odsúhlasené. Tieto práce budú hradené investorom stavby.
Pred realizáciou projektu je investor stavby povinný si v spoločnosti TSM Dubnica
nad Váhom, s.r.o. objednať presné vytýčenie káblových rozvodov na danom úseku
/kríženie so zemným vedením VO/ resp. realizácie stavby.
Kontakt: Peter Šišovský - 0918 181 868
Pri stavbe rešpektuje STN 73 6005 Priestorové usporiadanie sietí technického
vybavenia,
Investor stavby zaistí účasť technika spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. pri
odovzdaní staveniska dodávateľovi a zahájení prác najmenej 5 dní dopredu. Taktiež
zaistí jeho účasť na kolaudačnom konaní.
Prípadné poškodenie alebo iný styk so súčasným zariadením VO a SO je nutné okamžite
hlásiť na dispečing VO tel. 159 s nepretržitou pohotovostnou službou. Opravy je nutné
objednať u spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. Nádražná 4007, 01841 Dubnica
nad Váhom, tel.: 0905 77 99 72.
Prípadné odpojenie prevádzkovaného zariadenia VO prevedie dodávateľ za dozoru

pracovníkov spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
8. V ochrannom pásme káblov VO a SO je povolený iba ručný výkop bez použitia
mechanizmov. Ochranné pásmo je jeden meter na každú stranu káblov.
- Vzhľadom nato, že sa v budúcnosti plánuje rekonštrukcia verejného osvetlenia,
žiadame položiť pri vstup do trafostanice v ktorej máme rozvodnú skriňu
verejného osvetlenia 3 ks chráničky kopoflex 110mm a doviesť ich do blízkej
trávnatej plochy, aby sa v budúcnosti nemusela rozkopávať cesta.
•

Slovak Telekom, a.s., Bratislava, vyjadrenie č. 6612128941 zo dňa 27.09.2021:
Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok
určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo
stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
1) Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.
z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o
ochrane proti rušeniu.
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2) Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení,
v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade
ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak
si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer,
pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti
(najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť
Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo
preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou
sieti: Róbert Salajka, robert.salajka@telekom.sk, +42140914703260
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, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z.
je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení
s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nieje možné preložiť
zrealizovať prekládku SEK.
6) Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať
podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zaradení.
7) V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s.
a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť
nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8) Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením
povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách
v platnom znení.
9) V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z
akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí
platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie
polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu
nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia,
rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na
povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
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10) Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DÍGI SLOVAKIA,
s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky
zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke:
https://www.telekom.sk/vviadrenia
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria
prílohu tohto vyjadrenia.
12) Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby,
žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať
alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13) Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na
verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným 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 žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
Všeobecné podmienky ochrany SEK
1) V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v
kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo
zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so
zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:
•

Ochranu alebo preloženie 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 žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s
preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný
partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474.
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia)
s rôznou funkčnosťou.
2) Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené
zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné
ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
•

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

Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné
práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s
podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené

•

Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú
polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia
od vyznačenej polohy na povrchu terénu

•

Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a
zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne
nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)

•

Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek
ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od
vyznačenej polohy zariadenia

•

Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)

•

Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne
číslo 0800123777

•

Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že
spoločnost Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez
ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo
znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného
zamestnanca ST.
3) V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST
(verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu
napojenia, (www.telekom.sk).
4) Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú
úpravu vedení v plnom rozsahu.
MICHLOVSKY, spol. s r.o., Piešťany-ORANGE SLOVENSKO a.s., Bratislava,
vyjadrenie č. BA-3723 2021 zo dňa 20.10.2021:

•

-

dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08
Bratislava.

-

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE
trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte
HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

-

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o
elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení
sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ
nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené
strana 17 / 24

IČO: 00 317 209
DIČ: 2021339276
www.dubnica.eu

Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9
018 41 Dubnica nad Váhom

práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom
odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a
prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu
prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o
preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná
organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť
správcovi PTZ.
-

Upozorňujeme, že :
l/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu
nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a ei. prípojky ku nim, nie sú
predmetom toho vyjadrenia
Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené
PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä
tým, že zabezpečíte:
•

pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na
povrchu terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si
prevedie objednáte!" farbou, alebo kolíkmi /

•

preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s
vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku
vytýčenia +,- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu
optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne
nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú
stranu od vyznačenej polohy PTZ

•

dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti
mechanickému poškodeniu

•

nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by
znemožňovali prístup k PTZ

•

vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v
ochrannom pásme

•

aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu
nepovolanou osobou

•

pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a
značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)

•

aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 ,
mob. 0907 721 378

•

je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom
na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez
nášho vedomia),
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•

•

pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o
nepoškodení trasy

•

ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ: pod parkoviskom zabezpečiť
ochranu trasy žľabovaním

OTNS, a.s., Bratislava – SWAN, a.s., Bratislava, vyjadrenie č. 3978/2021 zo dňa
23.09.2021:
Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je
žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
-

pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN, a.s. V
súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN
73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300.

-

realizáciu výkopových prác min. 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných
vedení a zariadení /ochranné pásmo/ požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom
bez používania strojných mechanizmov v zmysle §66, §67 a §68 Zákona č. 351/2011 Z.z.
o elektronických komunikáciách. Pri výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných
káblov je potrebné dodržať maximálnu opatrnosť, káble zabezpečiť proti poškodeniu a
prípadnému odcudzeniu.
jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej
objednávky spoločnosti na adresu: OTNS, a.s., Vajnorská 7, 831 04 Bratislava,
obchod@otns.sk , pri objednávke je nutné uviesť číslo nášho vyjadrenia zo dňa, priložiť
kópiu samotného vyjadrenia so zákresom.

-

-

-

nad vytýčenou trasou sa nebudú používať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná
ochrana proti mechanickému poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú umiestňovať
skládky materiálov a stavebnej sute.
vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ
stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného
času /uložením do drevených žľabov,resp. vyviazaním na trám/ a tým zabezpečiť ich
plynulú prevádzky schopnosť,

-

oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na
možnú polohovú odchýlku +- 30cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej
polohy na povrchu terénu.

-

v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto
možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca OTNS.
V prípade, že stavbou bude vyvolaná prekládka našich trás, je nutné prekonzultovať
a odsúhlasiť návrh prekládky v ďalšom stupni PD.

-

žiadame, aby bol zástupca spoločnosti OTNS, a.s. prizvaný ku kontrole a prevzatiu
odkopaných trás ešte pred zásypom rýh: swansiete@otns.sk

-

stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov),
ochrannej fólie a zákrytových dosiek.
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-

bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a.s., helpdesk
kontakt: 0908706819, +421 2 35000999, 0650/123 456 a helpdesk@swan.sk požadujeme
ďalší stupeň PD SPI RS predložiť na odsúhlasenie.
Upozorňujeme, že v prípade nedodržania podmienok a prípadného poškodenia
optických vedení siete SWAN ponesie stavebník/realizátor celú zodpovednosť za
prerušenie telekomunikačnej prevádzky a bude znášať všetky náklady spojené s
odstránením poruchy/ opravy optickej trasy vrátane pokút.

-

Vyjadrenie je platné 6 mesiacov, vydáva sa pre potreby stavebného povolenia.

-

Po splnení daných podmienok spoločnosť OTNS, a.s. ako správca siete SWAN, k
investičnému zámeru nemá námietky.
•

Mesto Dubnica nad Váhom, referát dopravy, č. j. Rd-4005/2022, zo dňa 16.02.2022:
1. Parametre navrhovaných parkovacích miest a prístupovej miestnej komunikácie vrátane
polomerov obrúb vnútorných smerových oblúkov musia spĺňať podmienky STN 73 6056
a STN 73 6110 s odporúčaním navrhovať parkovacie miesta v rozmeroch pre vozidlá
skupiny 02 /vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 750 kg, ale
neprevyšujúcou 3500 kg/.
2. súlade s STN 73 6056 požadujeme podľa projektovej dokumentácie zabezpečiť dostatočnú
dĺžku previsu vozidiel na úkor trávnatých plôch, mimo priľahlého chodníka.
3. Stavebný a výkopový materiál, ako aj stavebné stroje nebudú vytvárať prekážku cestnej
premávky v prejazdnom s profile prístupovej komunikácie.
4. V prípade znečistenia komunikácie požadujeme zabezpečiť jej okamžité čistenie náležite
poučenou osobou s označením osoby vykonávajúcej práce na ceste.
5. Projekt dočasného dopravného značenia požadujeme spolu s termínom realizácie
dopravných obmedzení predložiť na odsúhlasenie ODI najneskôr 30 dní pred začatím
stavebných prác, vrátane projektu trvalého dopravného značenia, použité trvalé dopravné
značenie, spôsob vyhotovenia a umiestnenia na miestnej komunikácií musí spĺňať
podmienky STN 01 8020, VL 6.1 a Vyhlášky MV SR č 30/2020 Z. z.
6. Požadujeme prizvanie zástupcu ODI a referátu dopravy ku kontrole správnosti umiestnenia
trvalého dopravného značenia a ku kolaudácií stavby.

•

Mesto Dubnica nad Váhom, č. j. ŽP 34447/2021, zo dňa 11.08.2021:
Súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre uvedenú stavbu
za týchto podmienok:
1. Podľa projektovej dokumentácie realizáciou stavby nedôjde k výrubom drevín.
2. Referátom životného prostredia je navrhnutá výsadba 9 kusov Eleagnus angustifolia hlošina úzkolistá. Dreviny je potrebné vysadiť v dostatočnom vzraste s obvodom kmeňa
sadenice 12-14 cm a výšky min. 180/220 cm.
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3. Úpravu okolia je potrebné vykonať zahumusovaním a osiatím trávy v okolí
novovybudovaného parkoviska v zmysle odborných záhradníckych činnosti nasledovne:
vyrovnať terén, navezenie, doplnenie a rozprestretie kvalitnej humusovej pôdy,
vyzbieranie väčších kameňov, urovnanie terénu na niveletu susedných plôch, založenie
trávnika po celej ploche okolia BD - spracovanie pôdy kultiváciou a prekyprením,
urovnanie povrchu hrabaním, výsev trávneho semena 25-30 g/02, 2,5 - 3 kg/ár, zapravenie
trávneho semena hrabľami, mierne utlačenie povrchu pôdy. Potrebné je používať čerstvé
osivo, a osivo s vyšším obsahom mätonohu trváceho (Lolium perenne), ktorý vyklíči
rýchlejšie t.j za 7 - 14 dní.
4. Pri stavebných prácach je potrebné rešpektovať a aplikovať Arboristický štandard 2
„Ochrana drevín pri stavebnej činnosti".
5. Projekt sadových úprav je potrebné zrealizovať do kolaudácie stavby.
6. Pri realizácii sadových úprav požadujeme rešpektovať STN 837015, STN 837017
Technológia vegetačných úprav v krajine, práca s pôdou, trávniky a ich zakladanie a
Arboristický štandard 4 Výsadba drevín a krov.
7. Dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov.
28. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších právnych
predpisov).
29. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď
nadobudlo právoplatnosť (§ 67 ods. 2 stavebného zákona).
30. Ukončenie stavby, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie stavebník oznámi
stavebnému úradu podaním návrhu na kolaudáciu podľa § 79 stavebného zákona.

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V stavebnom konaní účastníci konania neuplatnili námietky, o ktorých by stavebný úrad
musel rozhodovať.

Odôvodnenie:
Stavebník: Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO:
00 317 209 podal na príslušný stavebný úrad dňa 26. 04. 2022 žiadosť o stavebné povolenie na
stavbu: „Parkovisko pri BD 95 - 100“, na pozemku parc. č. C-KN 200/15, kat. územie Dubnica
nad Váhom. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.
Mesto Dubnica nad Váhom oznámilo listom č. j.: Výst. – 9848/2022 – SCH zo dňa 06.05.2022
účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania, formou verejnej vyhlášky
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z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona, a stanovil pre
účastníkov konania a dotknuté orgány termín na uplatnenie námietok a pripomienok najneskôr do
10. júna 2020. Účastníci konania nevzniesli voči stavbe žiadne námietky ani pripomienky.
Ku stavbe sa vyjadrili dotknuté orgány: Krajský pamiatkový úrad Trenčín, č. j. KPUTN2021/16440-2/63824/FAK zo dňa 03. 08. 2021; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so
sídlom v Považskej Bystrici, Slov. Partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica, vyjadrenie č.
A/2021/01470-2-HŽPaZ zo dňa 24. 08. 2021; Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného
zboru Trenčín, vyjadrenie č. ORHZ-TN1-682-001/2021 zo dňa 26.08.2021; Okresný úrad, odbor
starostlivosti o životné prostredie – úsek odpadového hospodárstva v Ilave, č. j. OU – IL – OSZP
– 2021/001415-003 zo dňa 18. 08. 2021; Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie –
orgán štátnej vodnej správy v Ilave, č. j. OU – IL – OSZP – 2021/001516-002 zo dňa 10. 09. 2021;
Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie – orgán štátnej správy ochrany prírody a
krajiny, č. j. OU – IL – OSZP – 2021/001358-002 zo dňa 29. 07. 2021; SPP-distribúcia, a.s.,
Bratislava, vyjadrenie č. TD/NS/0065/2022/Ga zo dňa 04.02.2022; Stredoslovenská distribučná,
a.s., Žilina, stanovisko k zriadeniu stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia č.
202108-VOP-0053-1 zo dňa 08.10.2021; Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská
Bystrica, vyjadrenie č. 6441/61/2021-CA zo dňa 20.08.2021; DCa THERM, a.s., Dubnica nad
Váhom, vyjadrenie č. 419/2021/N zo dňa 26.07.2021; TSM Dubnica nad Váhom s. r. o., Dubnica
nad Váhom, vyjadrenie č. VO/2021-23 zo dňa 24.08.2021; Slovak Telekom, a.s., Bratislava,
vyjadrenie č. 6612128941 zo dňa 27.09.2021; MICHLOVSKY, spol. s r.o., Piešťany-ORANGE
SLOVENSKO a.s., Bratislava, vyjadrenie č. BA-3723 2021 zo dňa 20.10.2021; OTNS, a.s.,
Bratislava – SWAN, a.s., Bratislava, vyjadrenie č. 3978/2021 zo dňa 23.09.2021; Mesto Dubnica
nad Váhom, referát dopravy, č. j. Rd-4005/2022, zo dňa 16.02.2022; Mesto Dubnica nad Váhom,
č. j. ŽP 34447/2021, zo dňa 11.08.2021; Vyjadrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky,
Úrad správy majetku štátu, agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Kutuzovova
8, Bratislava č. ASMdpS-1-884/2021 zo dňa 30.07.2021; Stanovisko UPC BROADBAND
SlOVAKIA, s.r.o., Bratislava, Ev.č. 2195/2021 zo dňa 17.09.2021; Stanovisko od: Okresné
riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne, Okresný dopravný inšpektorát v Trenčíne č. ORPZTN-ODI-15-033/2021-ING zo dňa 17.08.2021 a záväzné stanovisko mesta Nová Dubnica, ako
príslušného stavebného úradu určeného Okresným úradom Trenčín pod č.j.: 12500/2022 zo dňa
02.06.2022 o upustení od vydania rozhodnutia o umiestnení stavby. Ich podmienky súhlasu boli
zakotvené do výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Predložená žiadosť bola preskúmaná podľa § 62 a § 63 stavebného zákona, pričom bolo
zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy ani neprimerane obmedzené práva
a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické
požiadavky na výstavbu stanovené v § 47 stavebného zákona a príslušné ustanovenia vyhl. č.
532/2002 Z. z. Projekt stavby spracovali osoby, ktoré majú oprávnenie na projektovanie podľa
osobitných právnych predpisov.
Stavebný úrad v konaní zistil, že stavba: „Parkovisko pri BD 95 - 100“ sa bude nachádzať na
pozemku par č. C-KN 200/15, kat. územie Dubnica nad Váhom, ktorý je na základe LV č. 2600
vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO:
00 317 209. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia
stavby.
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Stavebník je podľa § 4 ods. 1 písm. a) zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov oslobodený od správneho poplatku.

Poučenie:
Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať
odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na mesto Dubnica nad Váhom,
Mestský úrad, ul. Bratislavská 434/9, Dubnica nad Váhom. Rozhodnutie je možné preskúmať
súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Bc. Jozef Králik
vedúci stavebného úradu, oddelenia investičnej výstavby, životného
prostredia a dopravy na základe poverenia primátora mesta

Príloha:
1.

Overená dokumentácia stavby (stavebník).

Toto rozhodnutie sa podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona účastníkom konania oznamuje
verejnou vyhláškou a bude po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli mesta Dubnica nad
Váhom a bude zverejnené aj na webovej stránke: www.dubnica.eu, v časti „úradná tabuľa“.

Vyvesené dňa .............................................
Pečiatka a podpis

Zvesené dňa ..........................................
Pečiatka a podpis

Doručí sa:
Účastníkom konania:
1.
Doručuje sa účastníkom konania známym a neznámym právnickým a fyzickým
osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k
susedným pozemkom a stavbám, vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo
dotknuté (vlastníci pozemkov a stavieb uvedených na prvej strane tohto
rozhodnutia a susedných pozemkov a stavieb).
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Dotknutým orgánom:
1.
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred,
Banská Bystrica
2.
Krajský pamiatkový úrad Trenčín,
3.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica,
4.
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Trenčín,
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, Okresný dopravný inšpektorát
v Trenčíne, Kvetná 7, Trenčín,
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ŽP, úsek št. správy ochrany prírody a krajiny,
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ŽP, úsek št. správy odpadového
hospodárstva,
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ŽP, úsek št. vodnej správy
Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica,
SPP-distribúcia, a.s. Žilina,
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927, Žilina,
Michlovský, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany,
OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava,
SWAN, a.s. Bratislava,
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava,
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava,
TSM Dubnica nad Váhom s.r.o., Nádražná 4007, Dubnica nad Váhom,
Dca THERM, a.s., Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom,
Mesto Dubnica nad Váhom, ref. ochrany zelene,
Mesto Dubnica nad Váhom, ref. dopravy,
Mesto Dubnica nad Váhom, ref. správy majetku.

Na vedomie:
1.
Mesto Dubnica nad Váhom, investičná výstavba – Bc. Minárech,
2.
Ing. Martin Svetlánsky, Nákovná 25, 821 06 Bratislava (projektant).
Co/ Mesto Dubnica nad Váhom – odd. výstavby a ÚP (tu).
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