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Č.j. OU-PU-OSZP-2019/000042-17/ZB1 A-20                                 Púchov, dňa  22. 05. 2018 
Vybavuje : Ing. Kmošenová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         R O Z H O D N U T I E 

 

       Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade 

s ustanovením § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v  

zmysle § 61 a 71 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej 

rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom 

znení (ďalej len vodný zákon) a súčasne ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 

zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom 

znení (ďalej len stavebný zákon), na základe žiadosti stavebníka, predloženého projektu 

stavby a výsledku ústneho pojednávania   v y d á v a  
  

stavebníkovi: Obec Dolné Kočkovce,  

                    zastúpená starostom obce, 020 01 Púchov 

                    IČO: 
 

 

na stavebné objekty majúce charakter vodných stavieb:  

„IBV SEDLIŠTE“, DOLNÉ KOČKOVCE – INŽINIERSKE SIETE“, 
 
 

 

povolenie na uskutočnenie vodnej stavby 
 

podľa § 26 vodného zákona a v súlade s § 66 stavebného zákona v rozsahu projektovej 

dokumentácie: 

 

SO - Rozšírenie verejného vodovodu 

- rieši zásobovanie pitnou vodou 46 rodinných domov  

- napojenie na verejný vodovod v správe Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. potrubie 

z materiálu PE D110 v ulici A. Bernoláka, 

- „Rad A“, potrubie z rúr HDPE PE 100 PN10 SDR 17 D 110/6,6 mm v dĺžke 440 m 

  „Rad B“, potrubie z rúr HDPE PE 100 PN10 SDR 17 D 110/6,6 mm v dĺžke 144 m 

pred zasypaním sa na potrubie vodovodu pripevní vyhľadávací elektrovodič CYKY prierezu 

2x2,5 mm2 ktorý sa prepojí s vodičom na existujúcom vodovode, vodič bude vyvedený pod 

poklopy posúvačov a hydrantov,  

 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

Štefánikova 820, 020 01 Púchov 
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objekty na vodovode:  

 4 ks podzemné DN 80/1250 s poklopom hydranty (odkalenie, odvzdušnenie) 

 46 ks odbočná prípojková tvarovka DAV 

    

SO - Rozšírenie splaškovej kanalizácie 

-  rieši odvádzanie splaškových odpadových vôd zo 46 rodinných domov v záujmovej lokalite  

do verejnej kanalizácie v správe Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.  

- napojenie na verejnú kanalizáciu, kanalizačný v správe Považskej vodárenskej spoločnosti, 

a.s. na ulici Bernoláková 

- „Stoka A“, kanalizačné rúry Wavin PVC hrdlové hladké plnostenné KG SW SN8, DN 300, 

v dĺžke 365 m  

„Stoka B“, kanalizačné rúry Wavin PVC hrdlové hladké plnostenné KG SW SN8, DN 300, 

v dĺžke 259 m    

Objekty na kanalizácii: 

 kanalizačné šachty vstupné 17 ks - plastové Wavin Tegra NG DN1000 osadené 

v miestach lomu potrubia a v priamej trase každých 50 m, kanalizačná šachta 

s monolitickým šachtovým dnom a s vlnovcovou šachtovou rúrou, súčasťou šachty je 

sklolaminátový rebrík s protišmykovou úpravou, šachta vybavená liatinovým poklopom 

D 600 pre zaťaženie C250 - D400 KN pre komunikácie 

 odbočenia kanalizačných prípojok PVC DN 300/150 

 

 

        Stavba má charakter líniovej stavby podľa § 139 ods. 3 písm. e) stavebného zákona a je 

vedené pozemkami katastrálneho územia Dolné Kočkovce parcela KN-C č. 794/31, 794/84, 

781/5, 794/78, 794/68, 794/92, 794/86, 794/88, 794/52, 794/101, 794/47, 794/60, 794/58, 

794/64, 794/71, 794/79, 781/8, 794/73, 794/75, 794/19 (KN- E č. 388/12), 794/91, 794/62, 

761/3, 794/82,  794/13 (KN-E č. 382/2), 744, 740/3, 739/1, 794/79 

1. Pozemok KN-C č. 794/31 je vo vlastníctve Ing. Ján Luhový a Dana Luhová, Bernoláková 

411/57, 020 01 Dolné Kočkovce; stavebník vzťah k pozemku dotknutého stavbou 

preukázal zmluvou o zriadení vecného bremena, druh pozemku: orná pôda 

2. Pozemok KN-C č. 794/84 je vo vlastníctve Milan Faktor a Dana Faktorová, Radlinského 

11/22, 020 01 Dolné Kočkovce; stavebník vzťah k pozemku dotknutého stavbou preukázal 

zmluvou o budúcej darovacej zmluve, druh pozemku: orná pôda 

3. , 17. Pozemok KN-C č. 781/5 (vytvorená z parcely KN-C č. 781/3), 781/8 (vytvorená z 

parcely KN-C č. 781/1) je vo vlastníctve Ing. Margita Faktorová, J. Palkoviča 88/22, 020 

01 Dolné Kočkovce; stavebník vzťah k pozemku dotknutého stavbou preukázal zmluvou 

o zriadení vecného bremena, druh pozemku: orná pôda 

4. , 16. Pozemok KN-C č. 794/78, 794/79 je vo vlastníctve Jaroslav Sádecký, J. Palkoviča 

89/23, 020 01 Dolné Kočkovce; stavebník vzťah k pozemku dotknutého stavbou preukázal 

zmluvou o budúcej darovacej zmluve, druh pozemku: orná pôda 

5. Pozemok KN-C č. 794/68 je vo vlastníctve  Miroslav Velacka, 1. Mája 871/10, 020 01 

Púchov; Ing. Pavel Zboran, Za Cintorínom 1253/13,020 01 Púchov; ;Mgr. Jana 

Orgoníková, Komenského 666/74, 020 01 Púchov; Michaela Martinková, Chmelinec 

1417/18, 020 01 Púchov; stavebník vzťah k pozemku dotknutého stavbou preukázal 

zmluvou o budúcej darovacej zmluve; druh pozemku: orná pôda  

6. Pozemok KN-C č. 794/92 je vo vlastníctve Miroslav Ďurovec, Trenčianska 320/46, 018 61 

Beluša; Jana Ďurovcová, Terézie Vansovej 259, 020 01 Púchov; Iveta Urbanová, 

Rastislavova 1166/9, 020 01 Púchov; stavebník vzťah k pozemku dotknutého stavbou 

preukázal zmluvou o budúcej darovacej zmluve, druh pozemku: orná pôda  
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7. Pozemok KN-C č. 794/86 je vo vlastníctve Marta Gombárová, Ľ. Štúra 14/18, 018 61 

Beluša; Anna Fongusová, Štefánikova 1638/22, 020 01 Púchov; Ferdinand Valach, J. 

Hollého 166/20, 020 01  Dolné Kočkovce; stavebník vzťah k pozemku dotknutého stavbou 

preukázal zmluvou o budúcej darovacej zmluve, druh pozemku: orná pôda 

8. Pozemok KN-C č. 794/88 je vo vlastníctve Stanislav Valach, J. Hollého 199/51, 020 01 

Dolné Kočkovce; stavebník vzťah k pozemku dotknutého stavbou preukázal zmluvou 

o budúcej darovacej zmluve, druh pozemku: orná pôda 

9. Pozemok KN-C č. 794/52 je vo vlastníctve Stanislav Vajčner, Jesenského 1396/27, 020 01 

Púchov-Horné Kočkovce; stavebník vzťah k pozemku dotknutého stavbou preukázal 

zmluvou o zriadení vecného bremena, druh pozemku: orná pôda 

10. Pozemok KN-C č. 794/101 (vytvorená z parcela KN-C č. 794/51) je vo vlastníctve 

Alexandra Hurtová, Školská 103/1, 020 01 Dolné Kočkovce; stavebník vzťah k pozemku 

dotknutého stavbou preukázal zmluvou o zriadení vecného bremena, je druh pozemku: 

orná pôda 

11. Pozemok KN-C č. 794/47 je vo vlastníctve Ing. Terézia Lukáčová, Pribinova 1639/16, 

020 01 Púchov; stavebník vzťah k pozemku dotknutého stavbou preukázal zmluvou 

o budúcej darovacej zmluve, druh pozemku: orná pôda  

12. Pozemok KN-C č. 794/60 je vo vlastníctve Stanislav Valach, J. Hollého 199/51, 020 01 

Dolné Kočkovce; stavebník vzťah k pozemku dotknutého stavbou preukázal zmluvou 

o budúcej darovacej zmluve, druh pozemku: orná pôda 

13. Pozemok KN-C č. 794/58 je vo vlastníctve Monika Medvecká, Námestie slobody 

1656/17, 020 01 Púchov; stavebník vzťah k pozemku dotknutého stavbou preukázal 

zmluvou o budúcej darovacej zmluve, druh pozemku: orná pôda 

14. Pozemok KN-C č. 794/64 je vo vlastníctve Mgr. Lenka Lešková Rosinová, J. Palkoviča 

93/27, 020 01 Dolné Kočkovce; stavebník vzťah k pozemku dotknutého stavbou 

preukázal zmluvou o budúcej darovacej zmluve, druh pozemku: orná pôda   

15. Pozemok KN-C č. 794/71 je vo vlastníctve Ivan Hudec, J. Palkoviča 91/25, 020 01 Dolné 

Kočkovce; stavebník vzťah k pozemku dotknutého stavbou preukázal zmluvou o budúcej 

darovacej zmluve, druh pozemku: orná pôda 

18. Pozemok KN-C č. 794/73 je vo vlastníctve Vladimír Faktor, J. Palkoviča 87/21, 020 01 

Dolné Kočkovce; stavebník vzťah k pozemku dotknutého stavbou preukázal zmluvou 

o budúcej darovacej zmluve, druh pozemku: orná pôda 

19. Pozemok KN-C č. 794/75 je vo vlastníctve Ing. Vladimír Ivanka, J. Palkoviča 85/19, 020 

01 Dolné Kočkovce; Richard Faktor, Slatinská 25/6, 018 61 Beluša; stavebník vzťah 

k pozemku dotknutého stavbou preukázal zmluvou o budúcej darovacej zmluve, druh 

pozemku: orná pôda 

20. Pozemok KN-C č. 794/19 (KN- E č. 388/12) je vo vlastníctve Ing. Anton Novosád, M. 

Kukučína 386, 020 01 Púchov; Katarína Dlholucká, Obrancov mieru 1152, 020 01 

Púchov; Ing. Viliam Novosád, Rozkvet 2075/157, 017 01 Považská Bystrica; Eva 

Ganátová, Kukučínova 1352/9, 020 01 Horné Kočkovce; Ing. Vladimír Taraba, Sadová 

613, 020 01 Púchov; Pavol Novosád, Ohradzany 90, 067 22 Humenné; Zlatoš Novosád, 

Kukučínova 1381/10, 020 01 Horné Kočkovce; Pavol Novosád, Tureň 380, 903 01 

Senec; stavebník vzťah k pozemku dotknutého stavbou preukázal zmluvou o budúcej 

darovacej zmluve + dodatok zmluvy, druh pozemku: orná pôda 

21. Pozemok KN-C č. 794/91 (vytvorená z KN-E č. 387/32) je vo vlastníctve Jozef Koncový, 

J. Holllého  163/19, 020 01 Dolné Kočkovce; Jozef Totáč, J. Palkoviča 82/17, 020 01 

Dolné Kočkovce; Martina Dingová, A. Bernoláka 59/46, 020 01 Dolné Kočkovce; 

stavebník vzťah k pozemku dotknutého stavbou preukázal zmluvou o budúcej darovacej 

zmluve, druh pozemku: orná pôda 
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22. Pozemok KN-C č. 794/62 je vo vlastníctve Vladimír Filiač, J. Palkoviča 80/15, 020 01 

Dolné Kočkovce; stavebník vzťah k pozemku dotknutého stavbou preukázal zmluvou 

o budúcej darovacej zmluve, druh pozemku: orná pôda 

23. Pozemok KN-C č. 761/3 je vo vlastníctve Ing. Kamil Faktor, Okružná 1428/56, 020 01 

Púchov; Martina Madrell, M. Kukučína 358/64, 020 01 Dolné Kočkovce; Pavol Ďuriak, 

Rastislavova 1165/17, 020 01 Púchov; stavebník vzťah k pozemku dotknutého stavbou 

preukázal zmluvou o budúcej darovacej zmluve, druh pozemku: orná pôda 

24. Pozemok KN-C č. 794/82 je vo vlastníctve Ladislav Púček, Školská 118, 020 01 Dolné 

Kočkovce; stavebník vzťah k pozemku dotknutého stavbou preukázal zmluvou o budúcej 

darovacej zmluve, druh pozemku: orná pôda 

25. Pozemok KN-C č. 794/13 (KN-E č. 382/2)  je vo vlastníctve Anna Hlúbiková, A. 

Radlinského 5/10, 020 01 Dolné Kočkovce; Peter Hlúbik, A. Radlinského 5/10, 020 01 

Dolné Kočkovce; Marián Hlúbik, Pankuchova 3, 851 04 Bratislava; Ing. Milan Hlúbik, J. 

Palkoviča 75/9, 020 01 Dolné Kočkovce, SR – správca Slovenský pozemkový fond, 

Búdková 36, 810 01 Bratislava 11;  

stavebník vzťah k pozemku dotknutého stavbou preukázal Anny Hlúbikovej, Petrovi 

Hlúbikovi, Mariánovi Hlúbikovi, Ing. Milanovi Hlúbikovi zmluvou o zriadení vecného 

bremena + dodatok zmluvy. 

       Stavebník predložil súhlas správcu  podielového vlastníka pozemku (Slovenská 

republika) Slovenského pozemkového fondu s uložením inžinierskych sietí za 

predpokladu, že najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadi vecné bremeno, 

ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností. Podmienky SPF sú zapracované 

vo výrokovej časti rozhodnutia. Druh pozemku: orná pôda 

26.  Pozemok KN-C č. 744 je vo vlastníctve  František Urban, J. Palkoviča 74/7, 020 01 

Dolné Kočkovce; Jolana Urbanová, J. Palkoviča 74/7, 020 01 Dolné Kočkovce; stavebník 

vzťah k pozemku dotknutého stavbou preukázal zmluvou o zriadení vecného bremena, 

druh pozemku: orná pôda 

27. Pozemok KN-C č. 740/3 je vo vlastníctve Helena Pastorková, A. Bernoláka 49, 020 01 

Dolné Kočkovce; stavebník vzťah k pozemku dotknutého stavbou preukázal zmluvou 

o zriadení vecného bremena, druh pozemku: orná pôda 

28. Pozemok KN-C č. 739/1 je vo vlastníctve Ing. Viliam Gerbel, Moyzesova 385, 020 01 

Dolné Kočkovce; Ľubica Wirghová, Okružná 1424/20, 020 01 Púchov; Ing. Daniel 

Gerbel, Strmý vŕšok 7, 841 06 Bratislava; Ing. Darina Bočková, Nová 2905, 040 74 

Varnsdorf , ČR; stavebník vzťah k pozemku dotknutého stavbou preukázal zmluvou 

o zriadení vecného bremena, druh pozemku: orná pôda 

29. Pozemok KN-C č. 794/97 je vo vlastníctve Agnesa Ptáčková, J. Hollého 148/3, 148/3, 020 

01 Dolné Kočkovce; Ján Rosina, Partizánska 1280/8-9, 018 41 Dubnica nad Váhom; 

Jaroslav Janíček, Školská 104/8, 020 01 Dolné Kočkovce; Erika Janíčková, Školská 

104/8, 020 01 Dolné Kočkovce; Mária Valachová, Školská 107/14, 020 01 Dolné 

Kočkovce; Log Invest a.s., Mýtna 42, 811 05 Bratislava – Staré Mesto, stavebník vzťah 

k pozemku dotknutého stavbou preukázal zmluvou o zriadení vecného bremena, druh 

pozemku: orná pôda 

 

 

Pre uskutočňovanie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky : 

1. Stavebníkom stavby bude Obec Dolné  Kočkovce, zastúpená starostom obce, 020 01 

Púchov  .           
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2. Stavba bude uskutočnená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného 

povolenia. 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia vypracovaná 

aut.ing. Annou Koreníkovou – autorizovaným stavebným inžinierom, číslo osvedčenia 

3714*TA*4-24, Tatranská 294/11-1, 017 01 Považská Bystrica. 

4. Jedno paré overenej dokumentácie sa vracia stavebníkovi, druhé paré dokumentácie bude 

zaslané Obci Dolné Kočkovce a tretie bude uložené vo  vodohospodárskej evidencii. 

5. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti 

stavba nebude začatá. 

6. Povolenie sa vzťahuje na stavbu, ktorej základný popis je uvedený v predchádzajúcej časti 

rozhodnutia, a toto sa udeľuje na dobu odôvodnenia trvania stavby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia príslušného špeciálneho   

stavebného úradu. 

7.  Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. V termíne do 15 dní po určení zhotoviteľa je 

stavebník  povinný oznámiť stavebnému úradu  zhotoviteľa. 

 

8.  Stavbu a jej zmenu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba 

oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie 

uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci. 

    Podľa § 46 d, ods. 2. stavebného zákona je stavbyvedúci povinný viesť o stavbe stavebný 

denník, ktorý musí byť prístupný oprávneným osobám.  

9. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní 

zodpovedá oprávnená osoba v zmysle zákonných ustanovení. 

     Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník pri kolaudácii stavby. 

10.Všetky inžinierske siete podzemné a nadzemné zakresliť do situácie vo vykonávacom 

projekte, aby nedošlo pri prácach ku ich poškodeniu. Pred začatím zemných prác 

zabezpečiť vytýčenie všetkých  podzemných vedení na mieste jednotlivých objektov 

správcami inžinierskych sietí. Podmienky dané zástupcami dotknutých sietí žiadame 

dodržať.  

11.Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať všetky  predpisy týkajúce sa bezpečnosti 

práce a technických zariadení, a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

12.Pri uskutočňovaní stavby sa musia dodržiavať  ustanovenia § 47-53 stavebného zákona 

upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy 

a stanoviská dotknutých orgánov: 

    Slovenský pozemkový fond, Generálne riaditeľstvo, Búdková 36, 817 15 Bratislava, 
list    č.j. SPFS22726/2019/402-7 zo dňa 8. januára 2019: 
- KN E č. 382/2 o výmere 2511 ni2, druh pozemku orná pôda, zapísaný na L V č. 2217 

pod B6 v podiele 1/16. SPF Vám oznamuje, že súhlasí s uložením inžinierskych sietí 

verejného vodovodu a kanalizácie podľa PD za podmienok: 

- stavebník na dotknutý pozemok SPF najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia 

zriadi vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to 
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odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady 

stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby, 

- k realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemku SPF, 

- po dokončení stavby bude pozemok SPF daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť 

využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje 

náklady, 

- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a 

žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcností povinný dotknuté pozemky SPF 

previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s 

dotknutými pozemkami SPF. 

 

    Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica, list č. 

6115/23/2018-CA zo dňa 30. augusta 2018: 

    Žiadateľ - investor - obec Dolné Kočkovce, písomne požiada PVS, a. s. o uzatvorenie 

Dodatku č. 2 Nájomnej zmluvy č. 30/2007 zo dňa 1.10.2007 na prevádzkovanie rozšírenej 

časti verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v súlade so zákonom NR SR č. 442/2002 

Z.z. v platnom znení po vydaní kolaudačného rozhodnutia. 
1. V mieste realizácie IBV Sedlište sa nenachádzajú žiadne IS v správe PVS, a. s. 
2. Jestvujúce verejné vodovody a verejné kanalizácie v správe PVS, a. s. sú vedené a 

ukončené v jestvujúcich miestnych komunikáciách. 
3. Navrhované trasy rozšírenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie nie sú v kolízii s 

jestvujúcimi IS v správe PVS, a. s. 
4. Investor je povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých IS v správe PVS, a.s. v dotknutom 

území - v miestach pripojenia na jestvujúce IS. Vytýčenie vykoná PVS, a.s. na základe  
písomnej objednávky doručenej na HS Služby PVS, a.s. v Považskej Bystrici, ul. Nová 
133, 017 46 Považská Bystrica, tel. 0905/850 734. 

5. Trasy rozšírenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie musia byť navrhnuté a 
zrealizované tak, aby bolo dodržané ich ochranné pásmo v súlade so zákonom NR SR č. 
442/2002 Z. z. v platnom znení, § 19 ods. 2 a 5. 

6. Ak investor po vydaní kolaudačného rozhodnutia uzatvorí s PVS, a. s. Dodatok č. 2 

Nájomnej zmluvy č. 30/2007 na prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej 

kanalizácie, rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie bude realizované za 

týchto podmienok : 

 pripojenie navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu bude realizované na 

jestvujúci verejný vodovod PE Dl 10 so vsadením T-kusu s uzáverom DN100 so 

zemnou súpravou, poklopom a vysadením podzemného hydrantu 

 rozšírenie vetiev verejného vodovodu sa ukončí podzemným hydrantom DN80, podľa  

polohopisu a výškopisu kalníkom, resp. vzdušníkom 

 na vetvu „A“ žiadame umiestniť pred pripojením vetvy „ B“ ešte jeden uzáver DN100 

so zemnou súpravou a poklopom, vetvu „A“ žiadame z prevádzkových dôvodov 

zokruhovať - pripojiť na jestvujúci verejný vodovod pri pare. č. 739/2 

 žiadame dodržať podmienku tlakových pomerov v mieste ukončenia rozšírenia 

verejného vodovodu min. 0,25 MPa 

  nad vodovodné potrubie rozšírenia verejného vodovodu bude uložený vyhľadávací 

vodič 

  podzemné hydranty požadujeme - výrobca - dodávateľ Hawle, JMA 

  mieste pripájania kanalizačných stôk navrhovaného rozšírenia verejnej kanalizácie do 

jestvujúcej verejnej kanalizácie - KRS, žiadame pripojenie realizovať na kynetu dna 

šachty s úpravami, zabezpečiť vodotesnosť, 

  materiál rozšírenia verejnej kanalizácie rúry PP, hladké, hrdlované, plnostenné SN 8-
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10, kanalizačné revízne šachty DNI000, maximálna vzdialenosť šácht 50 m, v 

lomových bodoch a pri zmenách smeru prúdenia OV umiestniť revízne šachty, poklop 

s otvorom D600, uzamykateľný, vodotesný, ukončenie rozšírenia verejnej kanalizácie 

vždy revíznou šachtou, dodržať spádové pomery a rýchlosti prúdenia OV v súlade s 

príslušnými STN 

7. Vodovodné a kanalizačné prípojky môžu byť realizované tak, ako je uvedené v popisnej 

časti a predloženej PD. 

8. Vodovodné prípojky budú ukončené zaslepením potrubia za hranicou stavebných 

pozemkov a vyvedené nad terén. 

9. Kanalizačné prípojky budú ukončené za hranicou stavebných pozemkov KRŠ D425. 

10. Počas realizácie výstavby rozšírenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, pri 

budovaní odbočení pre pripojenie vodovodných a kanalizačných prípojok, pri 

podsype, obsype, zásype potrubí, konaní tlakovej skúšky vodovodného potrubia a 

skúšky tesnosti kanalizačného potrubia, žiadame zabezpečiť prítomnosť majstra 

prevádzky vodovodov PVS, a.s. v Púchove, tel. 0915/595 797 a majstra prevádzky 

kanalizácií v Púchove, tel. 0905/795 591, o čom sa vykoná zápis do Stavebného 

denníka. 

11.  Pri realizácii bude dodržaná STN 73 60 05 o priestorovom usporiadaní IS. 

12.  Stavbu žiadame realizovať odborne spôsobilou osobou pre výkon inžinierskych 

činností - inžinierske stavby v súlade s § 52 vodné stavby zákona NR SR č. 364/2004 

Z..z. v platnom znení - zákon o vodách. 

13.  Po realizácii rozšírenia verejnej kanalizácie žiadame zabezpečiť monitoring 

kanalizačného potrubia - kamerové skúšky. 

14. V prípade, že investor nebude súhlasiť s uvedenými podmienkami, alebo neuzatvorí s 

PVS, a. s. po vydaní kolaudačného rozhodnutia Dodatok Nájomnej zmluvy na 

prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, je povinný vybudovať za 

miestom pripojenia rozšírenia verejného vodovodu na jestvujúci verejný vodovod v 

max. vzdialenosti 10 m vodomernú šachtu s meraním množstva dodávanej pitnej a 

požiarnej vody združeným vodomerom 50/20, resp. 80/20 a uzatvoriť s PVS, a. s. 

Zmluvu na dodávku pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzanie a čistenie 

splaškových odpadových vôd. 

15.  V súlade so „ Zákonom“, § 3, 5, 6, 7, bude investor - vlastník rozšírenia zabezpečovať 

prevádzku rozšírenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na svoje náklady. 

16. Investor - žiadateľ požiada o vydanie stavebného povolenia na rozšírenie verejného 

vodovodu, verejnej kanalizácie a samostatnej dažďovej kanalizácie (vodné stavby - § 

52 zákona o vodách ) Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie.  

17.  Samostatná dažďová kanalizácia môže byť realizovaná podľa predloženej PD. 

18.  Uvedené podmienky žiadame zapísať do územného rozhodnutia o umiestnení stavby a 

stavebného povolenia. 
 

    Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 

01 Púchov, list č. OU-PU-OSZP-2017/001509-2/ZG4 zo dňa 3. novembra 2017:  

1. s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby je potrebné nakladať v súlade  so 

zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

2. Vhodné odpady vyseparovať, uprednostniť zhodnotenie pred zneškodnením. 

3. Odpady odovzdať oprávnenej osobe podľa zákona o odpadoch. 

4. Stavebné odpady je potrebné zahrnúť do Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním 

typ „P“.            

5. Zeminu a kamenivo je možné použiť na úpravu terénu po ukončení výstavby.  
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6. Stavebné práce vykonávať tak, aby nedošlo k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie   

a k poškodzovaniu hmotného majetku.     

7. Po ukončení stavby žiadame predložiť druhy a množstvo odpadov vzniknutých pri     

stavbe a predložiť doklady preukazujúce spôsob ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia. 

Tunajší úrad  dáva v súlade so zákonom o odpadoch vyjadrenie  podľa § 99 ods. (1) písm. 

b) bod. 5 k dokumentácii v kolaudačnom konaní. 

Upozorňujeme, že v súlade s § 77 ods. (2) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, pôvodcom 

odpadov, ak ide o odpady vznikajúce  pri stavebných prácach  vykonávaných v sídle alebo 

mieste podnikania organizačnej zložky, alebo v inom mieste podnikania organizačnej 

zložky, alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, 

je tá právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce 

v konečnom štádiu vykonávajú. 

  

    Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 

01 Púchov, list č. OU-PU-OSZP-2018/001179-2/ZJ16 zo dňa 15. augusta 2018:  

    V prípade, ak pri realizácii stavby bude potrebné odstrániť stromy alebo krovité dreviny je 

nutné, aby príslušný orgán ochrany prírody vydal povolenie na ich výrub podľa § 47 ods. 3 

zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

 

    Okresný úrad Považská Bystrica, odbor pozemkový a lesný, Centrum I/I, 017 01 

Považská Bystrica, list č. OU-PB-PLO-2018/009211-002 zo dňa 10. augusta 2018: 

    V prípade použitia použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely, 

žiadame postupovať v zmysle § 17 zák. č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využití 

poľnohospodárskej pôdy a požiadať tunajší úrad o trvalé odňatie. 

    V prípade použitia použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely na čas 

kratší ako jeden rok vrátane uvedenie poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu je 

žiadateľ povinný postupovať v zmysle § 18 zák. č. 220/2004 Z.z. 

 

    Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, list č. 

KPUTN-2018/242-2/838 zo dňa 4. januára 2018:  

KPÚ Trenčín s realizáciou hore uvedenej líniovej stavby v katastrálnom území Dolné 

Kočkovce súhlasí a určuje tieto podmienky: 

Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme 

písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín a to vzhľadom k 

tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality. 

Je nutné, aby investor pri začatí výkopových prác zvolal kontrolný deň za účasti 

pracovníkov KPÚ Trenčín. Z priebehu kontrolného dňa bude vytvorená zápisnica. 

Zápisnica bude požadovaná ku kolaudácií stavby. Termín kontrolného dňa požadujeme 

ohlásiť s dvojtýždenným predstihom e-mailom alebo telefonicky 

(podatelna.pd(5>pamiatkv.gov.sk) s uvedením telefonického kontaktu. 

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 až do 

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

tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ Trenčín je nálezca 

povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho 
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proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže 

vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená 

osoba podľa vyššie uvedeného metódami archeologického výskumu. Ak archeologický 

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

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. 

 

    Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, list 

č.   4600046114 zo dňa 28. augusta 2018: 

1. V predmetnej lokalite katastra Dolné Kočkovce v záujmovej oblasti IBV Sedlište 

podlľa predloženej situácie sa nachádzajú podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú 

orientačnú trasu týchto vedení prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto 

vyjadrenia (červenou prerušovanou čiarou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou 

čiarou VN vedenia 22kV podzemné zelenou prerušovanou čiarou NN vedenia vzdušné, 

zelenou plnou čiarou NN podzemné vedenia). 

2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle 

zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN 

vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné 

vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 meter, VN a NN zemné káblové vedenie na 

každú stranu 1 meter) Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť 

uzemňovacej sústavy. 

3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre 

určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. 

4. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD na základ objednávky 

smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke, link: 

https://online.sse.sk/vtc/vvtvc.wv alebo zaslanú na mailovú adresu 

prevadzkovatel@.ssd.sk vytýči určený pracovník SSD. 

5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj 

pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné 

bezpodmienečne predjednať postup prác na stredisku Údržby Beluša. 

6. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor 

prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo 

potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia. 

7. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný 

priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách 

našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia. 

8. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj 

vedenia tretích osôb. 

9. Dané vyjadrenie slúži aj pre účely územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia 

pri splnení "Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných 

miest do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej SSD 

a.s.)", ktoré sú zverejnené na stránkach www.ssd.sk. 

 

Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 

Bratislava, list č.j. TD/NS/0701/2018/Kr zo dňa 30. augusta 2018:  

https://online.sse.sk/vtc/vvtvc.wv
mailto:prevadzkovatel@.ssd.sk
http://www.ssd.sk/
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V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú: plynárenské zariadenie (technologický 

objekt): STL plynovody, ochranné pásmo plynárenského zariadenia, bezpečnostné 

pásmo plynárenského zariadenia. 
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o 

energetike a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „Zákon o energetike“): súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú 

stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok: 

    VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je 

stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 

zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - 

distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo 

elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D 

(www.spp-distribucia.sk). 

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 

a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie 

plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 

hodinu, 

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Daniel Šimo, tel.č. +421 32 242 3203) najneskôr 7 

dní pred zahájením plánovaných prác, 

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 

činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu 

kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, 

rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 

realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na 

každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po 

predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia 

strojových mechanizmov, 

- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 

obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej 

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 inžinierske 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 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, 

-  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 
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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 realizácií stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, 

stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky 

uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických 

pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 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, 

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

zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod., 

- Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto 

stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k 

navrhovanej zmene. 

- Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na 

vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 30. 8. 2019, ak stavebník túto 

lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska. 

- SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v 

prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní 

tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych 

predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané. 

 

    Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, list č. 6611822694 zo dňa 10. 

augusta 2018:  

    Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti 

Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 

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

a zároveň dodržať 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 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: Marcel Garai, 

marcel.garai@telekom.sk, +421 42 4424299, 0902719451 

4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 

nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti 

poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 

podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 
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6. 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 Slovák Telekom, a.s. 

7. 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 

 

   Michlovsky, spol. s r.o. Letná 796/9, 921 01 Piešťany, list č.j. 2576/ 2018 zo dňa 16. 

augusta 2018: 

Nedôjde 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 

sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ 

nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené 

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. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie 

stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ. 

Upozorňujeme, že: 

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať 

TKZ iných prevádzkovateľov  

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, 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 

objednávateľ 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 prevysu, ohrozeniu a poškodeniu 

nepovolanou osobou  
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   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), 

 pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o 

nepoškodení trasy 

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením 

právnej povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v 

rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených 

v časti I. tohto tlačiva. 

 

13.Začatie výstavby vodnej stavby je možné po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia 

o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy vydaného Okresným úradom Považská Bystrica, 

pozemkový a lesný odbor podľa §17 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní 

poľnohospodárskej pôdy.  Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, do 

doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemku a porastom samonáletom drevín. 

 

14.Pri vykonávaní prác je nutné postupovať  tak, aby neboli spôsobené škody  na cudzom 

majetku. Prípadné škody spôsobené pri výstavbe, alebo prevádzke povoleného diela budú 

nahradené v zmysle ust. Obchodného resp. Občianskeho  zákonníka. 

15.Prebytočný výkopový materiál bude uložený na pozemku stavebníka, tak  aby toto 

skladovanie nepôsobilo rušivo.  

16.Zabezpečiť stavenisko proti vstupu nepovolaných osôb, zabezpečiť a označiť výkopy 

výstražnými nápismi.   

 

17.Počas doby výstavby zabezpečiť pravidelné udržiavanie komunikácií a tým zabrániť jej 

znečisťovaniu. Zabezpečiť čistenie dopravných a ostatných mechanizmov pri výjazde na 

komunikácie. 

18.Verejnou kanalizáciou môžu byť odvádzané len splaškové odpadové vody od 

pripojených rodinných domov.  

19.Stavbu môže prevádzkovať fyzická alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené 

živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií 

v zmysle zákona 442/2002 Z. z.  o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a 

o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov (ďalej zákon č. 442/2002 Z. z.). Prevádzkovateľom verejného 

vodovodu a verejnej kanalizácie bude po skolaudovaní stavby Považská vodárenská 

spoločnosť, a.s..  

     20.Pre stavbu budú použité  také stavebné materiály a výrobky, ktoré neohrozujú bezpečnosť, 

zdravie a životné prostredie. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov 

a doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok stavebník predloží ku 

kolaudácii stavby. 
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     21.Po ukončení výstavby je stavebník povinný požiadať orgán štátnej vodnej správy 

o vydanie povolenia na užívanie vodnej stavby podľa § 26 vodného zákona a v súlade s § 

79 stavebného  

zákona. 

 

V zmysle § 70 stavebného zákona stavebné povolenie je záväzné pre právnych nástupcov 

konania.  

Námietky účastníkov konania :  

    Ján Hlúbik, Stránske 358, 013 13 Rajecké Teplice - Listom Okresného úradu Puchov, 

odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 27.1.2018, č. j. OU-PU-OSZP-2018/001553-

4/ZB1 A20 som bol ako účastník stavebného konania vyrozumený o začatí stavebného 

konania na základe žiadosti obce Dolné Kočkovce o vydanie stavebného povolenia na vodné 

stavby „SO - Rozšírenie splaškovej kanalizácie, SO - SO - Rozšírenie verejného vodovodu“ 

ako súčasť stavby „IBVSedlište - Dolné Kočkovce - inžinierske siete“. 

Vychádzajúc z obsahu vyššie označeného písomného oznámenia má dotknutá stavba viesť 

viacerými pozemkami katastrálneho územia Dolné Kočkovce, mimo iného aj cez pozemok - 

parcela KN-E č. 382/2 (794/13) evidovaná Okresným úradom Púchov, kat. odbor, na 

LV č. 2217 vedený pre k. ú. Dolné Kočkovce. Vo vzťahu k parcele KN-E č. 382/2 som 

jedným z podielových spoluvlastníkov s veľkosťou spoluvlastníckeho podielu 1/16. 

Podľa § 58 ods. 2 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov (ďalej iba ako „Stavebný zákon“), 

prvá veta, stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku 

iné právo podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom 

požadovanú stavbu. 

Podľa § 139 ods. 1 Stavebného zákona, pod pojmom „iné práva k pozemkom a stavbám“ 

použitým v spojení „vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich “ sa podľa 

povahy prípadu rozumie 

a)  užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej 

zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo 

uskutočniť stavbu alebo jej zmenu, 

b)  právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou, 

c)  právo vyplývajúce z iných právnych predpisov, 

d)  užívanie pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo 

uskutočniť stavbu alebo jej zmenu. 

S poukázaním na vyššie uvedené p o d á v a m  n á m i e t k u  nedostatku oprávnenia 

stavebníka na zriadenie stavby na pozemku parcela KN-E č. 382/2 (794/131 evidovaná 

Okresným úradom Puchov, kat. odbor, na LV č. 2217 vedený pre k. ú. Dolné Kočkovce, 

keďže z príslušného listu vlastníctva je zrejmé, že stavebník nie ie vlastníkom pozemku 

a nemá k tomuto pozemku ani iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na tomto 

požadovanú stavbu. 

Z hmotnoprávneho postavenia jedného z podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti 

pozemku - parcela KN-E č. 382/2 (794/13) si Vám touto cestou dovoľujem oznámiť, že 

nesúhlasím so zriadením stavby na pozemku, ktorého som podielovým spoluvlastníkom. 
Záverom sa mi javí za potrebné uviesť, že do dnešného dňa som nebol kontaktovaný 

žiadateľom o vydanie stavebného povolenia, resp. stavebníkom za účelom oboznámenia ma 

so zámerom zriadenia stavby na pozemku, ktorého som podielovým spoluvlastníkom, ani so 

žiadnym návrhom vysporiadania budúcich nárokov vyplývajúcich z uvedeného zásahu do 

môjho spoluvlastníckeho práva. Námietke sa vyhovuje 
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V zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov je navrhovateľ od poplatkov oslobodený. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

   Obec Dolné Kočkovce, zastúpená starostom obce, 020 01 Púchov podala listom 

zaevidovaným na tunajšom  úrade dňa 26. októbra 2018 žiadosť o vydanie stavebného 

povolenia na stavebné objekty majúce charakter vodnej stavby „IBV Sedlište – Dolné 

Kočkovce – inžinierske siete: SO - Rozšírenie splaškovej kanalizácie, SO – Rozšírenie 

verejného vodovodu“.  

Žiadosť bola podaná za účelom zabezpečenia novej lokality IBV (46 rodinných domov) 

pitnou vodou rozšírením verejného vodovodu a odvádzanie vyprodukovaných splaškových 

odpadových vôd rozšírením verejnej kanalizácie so zabezpečením ich čistenia na komunálnej 

ČOV Streženice.  
 

   Mesto Púchov ako príslušný stavebný úrad vydal listom č.j. OVIŽPaSÚ/2018/3954/13492-

AL1-3-KOV zo dňa 21. novembra 2018 stanovisko v zmysle ktorého:  

 

- Súhlasí s výstavbou stavebných objektov majúcich charakter vodných stavieb „IBV 

Sedlište – Dolné Kočkovce – inžinierske siete: SO - Rozšírenie splaškovej kanalizácie, 

SO – Rozšírenie verejného vodovodu“, umiestnená na pozemku ako líniová stavba v kat. 

území Dolné Kočkovce. 

- Územné rozhodnutie na uvedenú stavbu bolo vydané Mestom Púchov 24. októbra 2018 pod 

č. OVIŽPaSÚ/2018/3252/12454-TS1-20-KOV. 
 

- Na vydanie povolenia na stavebné objekty majúce charakter vodnej stavby je v zmysle § 

120 stavebného zákona príslušný špeciálny stavebný úrad, ktorým je Okresný úrad Púchov, 

odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820/19, 020 01 Púchov. 

 

   Vzhľadom k tomu, že preskúmaním podanej žiadosti tunajší úrad zistil, že predložená 

žiadosť spolu s prílohami neposkytuje dostatočný podklad pre vydanie stavebného povolenia, 

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej 

vodnej správy a súčasne ako špeciálny stavebný úrad vyzval listom č.j. OU-PU-OSZP-

2018/001553-2/ZB1 zo dňa 6. novembra 2018 stavebníka, aby v lehote do 60 dní odo dňa 

doručenia výzvy predloženú žiadosť doplnil o predpísané náležitosti v súlade s § 8 vyhlášky 

č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Po túto dobu 

stavebné konanie prerušil a tunajší úrad upozornil stavebníka, že ak v určenej lehote 

nedostatky podania nebudú odstránené stavebné konanie bude zastavené. 

Preukázané prevzatie rozhodnutia o prerušení konania a výzvy bolo dňa 7. novembra 2018. 

 Stavebník chýbajúce doklady predložil postupne, dňa 21. novembra 2018. 
   

  Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil začatie stavebného     

konania verejnou vyhláškou pod č. OU-PU-OSZP-2018/001553-4/ZB1 A-20 zo dňa 27. 

novembra 2018. Dotknuté orgány a účastníci konania boli upozornení na skutočnosť, že môžu 

svoje námietky uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní dňa 3. januára 2019.  

 

     Dňa 20. decembra 2018 bola na tunajšom úrade zaevidovaná písomnosť podaná Jánom 

Hlúbikom bytom Stránske 358, 013 13 Rajecké Teplice, ktorý je podielovým 

spoluvlastníkom parcely KN-E č. 382/2 k.ú. Dolné Kočkovce s veľkosťou spoluvlastníckeho 
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podielu 1/16. Predmetom písomnosti bolo podanie námietky ako účastníka stavebného 

konania vodných stavieb „SO - Rozšírenie splaškovej kanalizácie, SO - SO - Rozšírenie 

verejného vodovodu“ ako súčasť stavby „IBVSedlište - Dolné Kočkovce - inžinierske siete“. 

Vzhľadom k tomu, že stavebník vyššie uvedenej vodnej stavby - Obec Dolné Kočkovce -  

nepreukázal k pozemku KN-E č. 382/2 k.ú. Dolné Kočkovce  s veľkosťou spoluvlastníckeho 

podielu 1/16, ktorý je vo  vlastníctve Jána Hlúbika,  iné právo k pozemku podľa § 139 ods. 1 

stavebného zákona, Ján Hlúbik nesúhlasil so zriadením stavby na pozemku, ktorého je 

podielovým spoluvlastníkom. 

     Na ústnom pojednávaní bola preskúmaná podaná námietka Jána Hlúbika pričom bola 

zistená opodstatnenosť podanej námietky a preto tunajší úrad námietke vyhovel 

     Súčasne bolo zistené i nepreukázanie vzťahu stavebníka k pozemku KN-E č. 382/2 

s veľkosťou spoluvlastníckeho podielu ¼, ktorého vlastníkom je Hlúbik Marián bytom 

Pankuchová 3, 851 04 Bratislava a nepreukázanie vzťahu stavebníka k stavbou dotknutého 

pozemku KN-E č. 388/12, ktorého podielovými spoluvlastníkmi sú Ing. Anton Novosád, M. 

Kukučína 386, 020 01 Púchov; Katarína Dlholucká, Obrancov mieru 1152, 020 01 Púchov 

(podiel 1/24); Ing. Viliam Novosád, Rozkvet 2075/157, 017 01 Považská Bystrica (podiel 

1/24); Eva Ganátová, Kukučínova 1352/9, 020 01 Horné Kočkovce (podiel 1/48); Ing. 

Vladimír Taraba, Sadová 613, 020 01 Púchov (podiel 1/48); Pavol Novosád, Ohradzany 90, 

067 22 Humenné (podiel 1/24); Zlatoš Novosád, Kukučínova 1381/10, 020 01 Horné 

Kočkovce (podiel 1/24); Pavol Novosád, Tureň 380, 903 01 Senec (podiel 1/24); 

Vzhľadom k tomu, že podľa § 58 ods. (2) stavebného zákona stavebník musí preukázať, že je 

vlastníkom pozemku dotknutého stavbou alebo že má k  pozemku iné právo podľa § 139 ods. 

1 tohto zákona, tunajší úrad vyzval rozhodnutím č.j. OU-PU-OSZP-2019/000042-10/ZB1 zo 

dňa 1. marca 2019 stavebníka o doplnenie podania v termíne 120 dní od prevzatia písomnosti: 

preukázanie  vzťahu stavebníka – Obce Dolné Kočkovce, že má k vyššie  uvedeným 

pozemkom, na ktorých bude stavba uskutočnená vlastnícke alebo iné právo, ktoré ho 

oprávňuje zriadiť na pozemkoch KN-E 382/2 a 388/12 požadovanú stavbu. Súčasne tunajší 

úrad stavebné konanie prerušil. Preukázanie prevzatia písomnosti Obcou Dolné Kočkovce 

bolo 6. marca 2019.   

      Obec Dolné Kočkovce chýbajúce náležitosti predložila postupne, dňa 21. marca 2019 – 

návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra (parcela KN-E č. 382/2, podiel 1/16 vlastníka 

Jána Hlúbika a Dodatok č. 1 Zmluvy o zriadení vecného bremena (parcela KN-E 388/12)) 

a dňa 3. apríla 2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena (parcela KN-E č. 

382/2).  

      Vzhľadom k tomu, že žiadosť o vydanie stavebného povolenia bola podaná dňa 26. 

októbra 2018 a do doby doplnenia rozhodnutia, resp. vydania stavebného povolenia boli 

k niektorým pozemkom dotknutých stavbou zmenené vlastnícke vzťahy, účastníkmi konania 

sa stali aj títo vlastníci, jedná sa o Michaelu Martinkovú, Chmelinec 1417/18, 020 01 Púchov 

podielovú spoluvlastníčku pozemku KN-C č. 794/68, Stanislava Vajčnera, Jesenského 

1396/27, 020 01 Púchov-Horné Kočkovce ako vlastníka pozemku KN-C č. 794/52, Alexandra 

Hurtová, Školská 103/1, 020 01 Dolné Kočkovce  ako vlastníkom pozemku KN-C č. 794/101, 

Log Invest a.s., Mýtna 42, 811 05 Bratislava – Staré Mesto ako podielový spoluvlastník 

pozemku KN-C č. 794/97. 

 

    Posúdenie vodnej stavby vykonali dotknuté orgány, príslušný orgán obecnej samosprávy 

a správcovia sietí: 

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.; Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné 

prostredie – štátna správa v odpadovom hospodárstve; Okresný úrad Púchov, odbor 

starostlivosti o životné prostredie – štátna správa ochrany prírody a krajiny; Okresný úrad 
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Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor; Krajský pamiatkový úrad Trenčín; 

Stredosovenská distribučná, a.s. ; Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a.s.; Slovak 

Telekom a.s.; Michlovský, s.r.o. a Mesto Púchov, ich požiadavky v rozsahu dotýkajúcom sa 

vodnej stavby boli zapracované do výrokovej časti rozhodnutia, do záväzných podmienok 

povolenia na uskutočnenie vodnej stavby.  

 

Súhlasné stanovisko bez pripomienok vydali:  

- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, list č.j. ORHZ-

PB-749-001/2018 zo dňa 3. augusta 2018, 

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenských partizánov 1130/50, 017 01   

Považská Bystrica, list č.j. A/2018/01841-2-HŽPaZ zo dňa 15. augusta 2018, 

- energotel, a.s, Miletičova 7, 821 08 Bratislava 

 

  Predložená dokumentácia stavby spĺňa požiadavky  stanovené v § 47  stavebného zákona 

a požiadavky určené vyhláškou č. 453/2000 Z. Z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti podrobnosti 

o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 

požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

Na ústnom pojednávaní sa vykonalo dokazovanie všetkých rozhodujúcich skutočností. 

Podľa § 3 ods. 2 správneho poriadku, tunajší úrad postupoval v predmetnom konaní v úzkej 

súčinnosti so žiadateľom a s ostatnými účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými 

osobami, ktorých sa dané konanie týkalo a dal im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a 

záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu predmetného rozhodnutia a uplatniť 

svoje návrhy. Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku tunajší orgán dal účastníkom konania a 

zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho 

podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Vznesená námietka zo 

strany Jána Hlúbika bola zohľadnená a tunajší úrad vydal stavebné povolenie až po predložení 

požadovaných dokladov.  

  Na základe preskúmania predložených dokladov a výsledku ústneho pojednávania 

z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a z hľadísk sledovaných zákonom o vodách 

bolo zistené, že uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane 

obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Preto príslušný orgán 

štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

     Žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona,  bolo 

zistené, že uskutočnením vodnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane 

obmedzené alebo ohrozené práva a právne záujmy účastníkov konania. Dokumentácia pre 

vodnú stavbu spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Špeciálny stavebný úrad 

nenašiel také dôvody, ktoré by bránili povoleniu vodnej stavby. Preto príslušný orgán štátnej 

vodnej správy ako špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia. 

 

 

P o u č e n i e   

     Proti tomuto rozhodnutiu je  podľa § 53 a 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa 

oznámenia rozhodnutia,  na Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

Štefánikova 820, 020 01Púchov. 
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     Toto rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov v  správnom konaní. 

 

      Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a 

a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Dolné Kočkovce, a iným  

spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase, na úradnej tabuli správneho 

orgánu, ktorý písomnosť doručuje a webovej stránke príslušného stavebného úradu: 

http://www.minv.sk/?spravne-konania-26. 

 

 

Rozhodnutie sa doručuje  

     podľa rozdeľovníka 

 

 

                                                                                                  Ing. Iveta  Kmošenová       

                                                                                                                vedúca  

 

 

 

 

 

Rozdeľovník 

Účastníci konania  

1. Žiadateľ: Obec Dolné Kočkovce, zastúpená starostom obce, 020 01 Púchov 

2. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 810 01 Bratislava 11  

3. Reg. odbor Slovenský pozemkový fond, Nám. A. Hlinku 29/34, 017 01 Považská Bystrica 

4. Ing. Ján Luhový, Bernoláková 411/57, 020 01 Dolné Kočkovce 

5. Dana Luhová, Bernoláková 411/57, 020 01  Dolné Kočkovce 

6. Milan Faktor, Radlinského 11/22, 020 01 Dolné Kočkovce 

7. Dana Faktorová, Radlinského 11/22, 020 01 Dolné Kočkovce 

8. Ing. Margita Faktorová, J. Palkoviča 88/22, 020 01 Dolné Kočkovce 

9. Jaroslav Sádecký, J. Palkoviča 89/23, 020 01 Dolné Kočkovce 

10. Miroslav Velacka, 1. Mája 871/10, 020 01 Púchov 

11. Daniela Brindžáková, Chmelinec 1417/18, 020 01 Púchov 

12. Ing. Pavel Zboran, Za Cintorínom 1253/13,020 01 Púchov 

13. Mgr. Jana Orgoníková, Komenského 666/74, 020 01 Púchov 

14. Rudolf  Hurta, T. Vansovej 259/11, 020 01 Horné Kočkovce 

15. Marta Gombárová, Ľ. Štúra 14/18, 018 61 Beluša 

16. Anna Fongusová, Štefánikova 1638/22, 020 01 Púchov 

17. Ferdinand Valach, J. Hollého 166/20, 020 01  Dolné Kočkovce 

18. Stanislav Valach, J. Hollého 199/51, 020 01 Dolné Kočkovce 

19. Peter Hurta, Školská 103/1, 020 01 Dolné Kočkovce 

20. Ing. Terézia Lukáčová, Pribinova 1639/16, 020 01 Púchov 

21. Monika Medvecká, Námestie slobody 1656/17, 020 01 Púchov 

22. Mgr. Lenka Lešková Rosinová, J. Palkoviča 93/27, 020 01 Dolné Kočkovce 

23. Ivan Hudec, J. Palkoviča 91/25, 020 01 Dolné Kočkovce 

24. Vladimír Faktor, J. Palkoviča 87/21, 020 01 Dolné Kočkovce 

http://www.minv.sk/?spravne-konania-26
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25. Ing. Vladimír Ivanka, J. Palkoviča 85/19, 020 01 Dolné Kočkovce 

26. Richard Faktor, Slatinská 25/6, 018 61 Beluša 

27. Ing. Anton Novosád, M. Kukučína 386, 020 01 Púchov 

28. Katarína Dlholucká, Obrancov mieru 1152, 020 01 Púchov 

29. Ing. Viliam Novosád, Rozkvet 2075/157, 017 01 Považská Bystrica 

30. Eva Ganátová, Kukučínova 1352/9, 020 01 Horné Kočkovce 

31. Ing. Vladimír Taraba, Sadová 613, 020 01 Púchov 

32. Pavol Novosád, Ohradzany 90 067 22 Humenné  

33. Zlatoš Novosád, Kukučínova 1381/10, 020 01 Horné Kočkovce 

34. Pavol Novosád, Tureň 380, 903 01 Senec 

35. Jozef Koncový, J. Holllého  163/19, 020 01 Dolné Kočkovce 

36. Jozef Totáč, J. Palkoviča 82/17, 020 01 Dolné Kočkovce 

37. Martina Dingová, A. Bernoláka 59/46, 020 01 Dolné Kočkovce 

38. Vladimír Filiač, J. Palkoviča 80/15, 020 01 Dolné Kočkovce 

39. Ing. Kamil Faktor, Okružná 1428/56, 020 01 Púchov 

40. Martina Madrell, M. Kukučína 358/64, 020 01 Dolné Kočkovce 

41. Pavol Ďuriak, Rastislavova 1165/17, 020 01 Púchov 

42. Ladislav Púček, Školská 118, 020 01 Dolné Kočkovce 

43. Anna Hlúbiková, A. Radlinského 5/10, 020 01 Dolné Kočkovce 

44. Peter Hlúbik, A. Radlinského 5/10, 020 01 Dolné Kočkovce 

45. Ján Hlúbik, Stránske 358, 013 13 Rajecké Teplice 

46. Marián Hlúbik, Pankuchova 3, 851 04 Bratislava 

47. Ing. Milan Hlúbik, J. Palkoviča 75/9, 020 01 Dolné Kočkovce 

48. František Urban, J. Palkoviča 74/7, 020 01 Dolné Kočkovce 

49. Jolana Urbanová, J. Palkoviča 74/7, 020 01 Dolné Kočkovce 

50. Ing. Viliam Gerbel, Moyzesova 385, 020 01 Dolné Kočkovce 

51. Ľubica Wirghová, Okružná 1424/20, 020 01 Púchov 

52. Ing. Daniel Gerbel, Starý vŕšok 7, 841 06 Bratislava 

53. Ing. Darina Bočková, Nová 2905, 040 74 Varnsdorf , ČR 

54. Ing. Miroslav Faktor, Sadová 627/6, 020 01 Púchov 

55. Ľuba Faktorová, Sadová 627/6, 020 01 Púchov 

56. Helena Pastorková, A. Bernoláka 49, 020 01 Dolné Kočkovce 

57. Agnesa Ptáčková, J. Hollého 148/3, 148/3, 020 01 Dolné Kočkovce 

58. Ján Rosina, Partizánska 1280/8-9, 018 41 Dubnica nad Váhom 

59. Jaroslav Janíček, Školská 104/8, 020 01 Dolné Kočkovce 

60. Erika Janíčková, Školská 104/8, 020 01 Dolné Kočkovce 

61. Mária Valachová, Školská 107/14, 020 01 Dolné Kočkovce 

62. Michaela Martinková, Chmelinec 1417/18, 020 01 Púchov 

63. Stanislav Vajčner, Jesenského 1396/27, 020 01 Púchov-Horné Kočkovce 

64. Alexandra Hurtová, Školská 103/1, 020 01 Dolné Kočkovce 

65. Log Invest a.s., Mýtna 42, 811 05 Bratislava – Staré Mesto 

66. Projektant: Anna Koreníková, Tatranská 294/11-1, 017 01 Považská Bystrica 

67. Účastníci konania - vlastníci susedných nehnuteľností sú oboznámení verejnou 

vyhláškou, z dôvodu, že stavba je líniovou stavbou , príloha verejnej vyhlášky: situácia 

so zakreslením trasy vodovodu a kanalizácie.  

 

Dotknuté orgány a organizácie: 

68. Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica 

69. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
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70. Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 19 

Bratislava 

71. Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

72. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava 

73. O2 Slovakia, s.r.o., Eistainova 24, 851 01 Bratislava 

74. Energotel,  a.s. Miletičova 7, 821 08 Bratislava 

75. Krajský pamiatkový úrad, Pracovisko Prievidza, Nová 2, 971 01 Prievidza 

76.   Okresné riaditeľstvo hasič. a záchr. zboru, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica 

77. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenských partizánov 1130/50, 017 01   

Považská Bystrica 

78. OR Policajného zboru v Považskej Bystrici, Okresný dopravný inšpektorát, Kukučínova 

186/1, 017 23 Považská Bystrica  

79. Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, Centrum 1/1, 017 01 

Považská Bystrica 

80. Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia, Štefánikova 820, 020 01 Púchov 

81. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP, ŠS OH, Štefánikova 820, 020 01 Púchov 

82.  Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP, ŠS OPaK, Štefánikova 820, 020 01 

Púchov 

 


