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R O Z H O D N U T I E 
 

      Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 5 ods. (1) 

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 71 ods. (1) a § 61 

písm. (a)  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. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení (ďalej len 

stavebný zákon) z podnetu navrhovateľa, predložených dokladov a výsledku kolaudačného  

konania    

 

 

navrhovateľovi: REINOO Púchov, a.s.,  

                       so sídlom Murgašova 2/243, 010 01 Žilina, 

                       IČO: 50 428 390 
 

v zmysle § 26 ods. 4 vodného zákona a v súlade s § 82 stavebného zákona  

 

p o v o ľ u j e   užívanie 

 

prevádzkyschopnej časti vodných stavieb v rámci II. etapy 

„SO 50 Rozšírenie verejného vodovodu – II. etapa“,  

„SO 51 Vodovodné prípojky“,  

„SO 52 Rozšírenie splaškovej kanalizácie – II. etapa“,  

„SO 52.1 Prípojky splaškovej kanalizácie“,  

„SO 53 Kanalizácia dažďová, ORL, vsakovanie“  

 

ako súčasť stavby „Bytové domy – 108 b.j. Púchov“. 

 

Stavba je uskutočnená na pozemkoch KN-C parc.č. 2445/185, 2445/192, 2445/193, 2445/219, 

2445/220, 2445/200, 2445/201, 2445/222 v katastrálnom území Púchov. 
 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

Štefánikova 820, 020 01 Púchov 

 

 

http://www.minv.sk/
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Podmienky povolenia  

1. Stavba môže byť užívaná pre účely, na ktoré bola povolená a vybudovaná, za podmienok 

dodržania platných bezpečnostných, hygienických, protipožiarnych predpisov a príslušných 

technických noriem. 

2. Vlastník stavby je povinný po celú dobu užívania stavby zabezpečovať vykonávanie bežnej 

údržby a opráv stavby, revízií. 

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

oprávnenie na prevádzkovanie verejných vodovodov 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 stavebného objektu „Rozšírenie verejného vodovodu – 

II. etapa“ a „Rozšírenie splaškovej kanalizácie – II. etapa“ bude Považská vodárenská 

spoločnosť, a.s. so sídlom Nová 133, 017 01 Považská Bystrica. 

     Prevádzkovateľom časti stavebného objektu v rámci II. etapy „Kanalizácia dažďová, ORL, 

vsakovanie“ bude vlastník stavby, navrhovateľ.  

     Prevádzkovateľom vodovodných a kanalizačných prípojok pre dva bytové domy (SO 01-C               

a SO 01-D) bude vlastník stavby, navrhovateľ.   

4. Stavebník je povinný v zmysle § 103 stavebného zákona dokumentáciu skutočného 

realizovania stavby uchovávať po celý čas jej užívania. Pri zmene vlastníctva stavby ju 

odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu.    

 

 

Stavba obsahuje: 
 

SO 50 Rozšírenie verejného vodovodu – II. etapa  

- vodovodná vetva ,,V“ – z potrubia HDPE, D110x6,6-SDR17, PN10 v dĺžke 71,50 m, 

ukončená pri bytovom dome SO 01 - D po Vp4. 

 

SO 51 Vodovodné prípojky SO 01-C a SO 01-D 

- samostatné vodovodné prípojky „Vp3“ pre bytový dom SO 01-C a „Vp4“ pre bytový dom               

SO 01-D z  potrubia  PE D63x5,8, SDR11, PN16 v dĺžke 23,28 m a v dĺžke 18,80 m, 

- vodomerné šachty VŠ3 a VŠ4, prefabrikované o vnútorných rozmeroch 900x1200x1800mm, 

otvor 600 x 600 mm, vstup do šachty zabezpečený liatinovým poklopom vnútorných rozmerov 

600 x 600mm tr. zaťaženia B125.  

 

SO 52 Rozšírenie splaškovej kanalizácie – II. etapa 

- vetva „S“ z potrubia PVC DN300 v dĺžke 57,98 m, ukončená pri bytovom dome SO 01 - D                  

v šachte „Š5“, 

- revízne kanalizačné šachty „Š4“ a „Š5“ v miestach zaústenia prípojok, kanalizačné šachty DN 

1000 zo železobetónových prefabrikovaných dielcov, prekryté liatinovým poklopom                         

Ø 600 mm tr. zaťaženia B125 bez odvetrania, vstup do šachty kapsovým stúpadlom                           

(v prechodovej skruži) a stúpacími železami zabezpečenými proti bočnému pošmyknutiu.  
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SO 52.1 Prípojky splaškovej kanalizácie SO 01-C a SO 01-D 

- samostatné kanalizačné prípojky v počte 2 ks „Sp3“ pre bytový dom SO 01-C a „Sp4“ pre 

bytový dom SO 01-D z hladkých PVC rúr DN200 v dĺžke 2,00 m a 2,00 m, so zaústením do 

vetvy „S“ v mieste revíznych kanalizačných šachiet. 

 

SO 53 Kanalizácia dažďová, ORL, vsakovanie – II. etapa 

Kanalizácia čistých dažďových vôd - odvádza dažďové vody zo strechy jedného bytového 

domu SO 01-C do vsakovacieho objektu VO2, a zo strechy druhého bytového domu SO 01-D 

budú odvádzané samostatnou vetvou, zaústenou priamo do vsakovacieho objektu VO2.  

Kanalizácia pre SO 01-C z  potrubia PVC  DN 150 v dĺžke15,98 m.    

Kanalizácia pre SO 01-D z potrubia PVC  DN 150 v dĺžke 16,62 m.    

Kanalizácia zaolejovaných vôd - odvádza dažďové vody z komunikácii a parkovacích plôch    

kanalizáciou „Dk“ do jestvujúceho vsakovacieho objektu VO1 (vybudovaného v I. etape).  

Zberač z potrubia PVC DN 300 o dĺžke 86,80 m, napojenie na zberač od uličných vpustí 

v počte 3 kusy z materiálu PVC DN 200 v celkovej dĺžke 14,09 m. 

  Objekty na kanalizácii: 

 Revízne kanalizačné šachty Š4, Š5, Š6 v počte 3ks (pôvodne označené Š3d, Š4d, Š5d): 

prefabrikované kanalizačné šachty DN 1000 prekryté liatinovými poklopmi Ø 600 mm tr. 

zaťaženia D 400 bez odvetrania. Vstupy šachiet vybavené kapsovým stúpadlom a stúpacími 

železami zabezpečenými proti bočnému pošmyknutiu. 

 Vsakovacie objekty VO2 – 2 kusy: šachta DN 1000 bez dna a štrkového obsypu. Šachta je 

zložená  zo šachtových prefabrikátov – skruží DN 1000, kónusov a liatinových poklopov 

DN 600, tr. zaťaženia B125 s odvetraním. Na štrkové dno rozprestretá geotextília. Štrkom 

obsypaný aj vonkajší priestor okolo nádrží a na vrchu geotextília.  

 Vsakovacie objekty VO3 – 2 kusy: zabezpečujú odvádzanie dažďových vôd zo spevnených 

plôch pod úrovňou terénu pred garážami každého bytového domu SO 01-C                            

a SO 01-D. Umiestnené sú v mieste navrhovaných uličných vpustov. Stavebný objekt 

identický s objektom VO2. Šachty prekryté vtokovými mrežami z tvárnej liatiny,                            

tr. zaťaženia D 400. Pod každou mrežou bude osadený zachytávač nečistôt. Účinná 

vsakovacia plocha 4,00 m2. 

 

Účel stavby:  

- zabezpečenie pitnej vody pre obyvateľov dvoch bytových domov pre bytový dom SO 01-C                   

a pre bytový dom SO 01-D a vnútornej a vonkajšej  potreby požiarnej vody rozšírením 

verejného vodovodu v správe Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Považská Bystrica, 

- odvedenie splaškových odpadových vôd z dvoch bytových domov v rámci II. etapy bytový 

dom SO 01-C a bytový dom SO 01-D do verejnej kanalizácie v správe Považskej vodárenskej 

spoločnosti, a.s., s čistením v komunálnej ČOV, 

- odvedenie zrážkovej vody z povrchového odtoku zo striech dvoch bytových domov v rámci                 

II. etapy - bytový dom SO 01-C  a bytový dom SO 01-D, 
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- odvedenie dažďovej vody zo spevnej plochy pod úrovňou terénu pred garážami bytových 

domov v rámci II. etapy - bytový dom SO 01-C  a bytový dom SO 01-D a zo spevnených plôch 

(komunikácie a parkoviská) vsakovaním do terénu priamo v riešenom území. 

 

Z výsledku ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním vyplynula nasledovná 

podmienka a termín jej realizácie: 

Navrhovateľ je povinný dodržať  podmienky stanoviska Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s., 

Nová 133, Považská Bystrica č.j. 23 zo dňa 30. októbra 2019:  

1. SO 50 Rozšírenie verejného vodovodu – II. etapa a SO 51 Vodovodné prípojky C, D 

 zabezpečiť umiestnenie označovacích stĺpikov podzemných hydrantov – červené,  

 umiestniť vytyčovacie stĺpiky – trasírky – modro – biele nad vodovodné potrubie,  

 vyčistiť vodomerné šachty,  

 upraviť poklopy do nivelety terénu. 

2. SO 52 Rozšírenie verejnej kanalizácie – II. etapa  a  SO 52 Prípojky splaškovej kanalizácie 

C,  D – po zhliadnutí kamerového záznamu 

 preplach kanalizačného potrubia – v úseku KRŠ 4-5-6-7 – nečistoty – polystyrénové 

kusy, sklená fľaša, pozostatky stavebnej sute, trčiaci kábel spod kanalizačnej prípojky, 

 vyčistiť potrubia kanalizačných prípojok v mieste pripojenia do kanalizačných revíznych 

šácht, 

 úprava kynet kanalizačných prípojok, 

 úprava šachiet a poklopov do nivelety terénu, 

 vyhľadať sútokovú revíznu šachtu v mieste pripojenia na verejnú kanalizáciu – z I. etapy, 

upraviť výšku šachty a poklopu do nivelety terénu. 

3. Preplach kanalizačného potrubia  zabezpečiť po dohode  s majstrom prevádzky kanalizácií 

PVS a.s., v Púchove, Ing. Čižmár, tel. 0905/795 591. 

4. Uvedené nedorobky odstrániť do 13. decembra 2019, odstránenie ohlásiť na prevádzku 

vodovodov PVS, a.s., v Púchove, Ing. Stupňan, tel. 0915/595 797 a prevádzku kanalizácií 

PVS, a.s., v Púchove, Ing. Čižmár. 

5. Po nadobudnutí právoplatnosti odovzdať dokumentáciu as doklady v súlade so Zmluvou 

o prevode hmotného majetku. 

Vydokladovanie uvedených podmienok navrhovateľ písomne  oznámi tunajšiemu úradu. 

 

 

Námietky účastníkov konania: neboli podané 

 

V zmysle položky 62a písm. g/ sadzobníka správnych poplatkov zákona č.145/1995 Z.z.                         

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa poplatok určuje vo výške 250,00 eur                   

a navrhovateľom bol uhradený potvrdením o úhrade správneho poplatku. 
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O d ô v o d n e n i e 
 

     Navrhovateľ REINOO Púchov, a.s., so sídlom Murgašova 2/243, 010 01 Žilina,                     

IČO 50 428 390, podala listom zaevidovaným na  tunajšom  úrade dňa 18. septembra 2019 

návrh na kolaudáciu časti stavebných objektov majúcich charakter vodnej stavby  

„SO 50 Rozšírenie verejného vodovodu – II. a III. etapa“,  

„SO 51 Vodovodné prípojky“, 

„SO 52 Rozšírenie splaškovej kanalizácie – II. a III. etapa“, 

„SO 52.1 Prípojky splaškovej kanalizácie“, 

„SO 53 Kanalizácia dažďová, ORL, vsakovanie“, 

ako súčasť stavby „Bytové domy – 108 b.j. Púchov“. 

Žiadosť bola doplnená dňa 07. októbra 2019 o potvrdenie o zaplatení správneho poplatku. 

 

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

posudzovanie vplyvov na životné prostredie vydal rozhodnutie pod č.j. OU-PU-OSZP-

2015/001114-15/ZK5 zo dňa 19. októbra 2015, v zmysle ktorého navrhovaná činnosť „Bytové 

domy Púchov“ sa nebude ďalej posudzovať  podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a  o  zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len zákon č. 24/2006 Z.z.). 

Tunajší úrad v zmysle § 140c) ods. 2 stavebného zákona doručil príslušnému orgánu pre 

posudzovanie vplyvov na životné prostredie „Písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania 

podmienok, určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní“, ktoré bolo vypracované 

ENVICONSULT, spol. s r.o. so sídlom Obežná 7, 010 08 Žilina, projektovú dokumentáciu spolu 

s oznámením o začatí kolaudačného konania. 

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa pre posudzovanie 

vplyvov na životné prostredie vydal záväzné stanovisko, list č.j. OU-PU-OSZP-2019/001414-

2/ZK 7, 10 zo dňa 21. októbra 2019, v zmysle ktorého porovnaním údajov stanovených 

v rozhodnutí zo zisťovacieho konania navrhovanej činnosti vydaným Okresným úradom Púchov, 

odbor starostlivosti o životné prostredie úsekom štátnej správy posudzovania vplyvov na životné 

prostredie pod č.j. OU-PU-OSZP-2015/001114-15/ZK5 zo dňa 19. októbra 2015 s údajmi 

uvedenými pre vyššie uvedené stavebné objekty majúce charakter vodnej stavby „Bytové domy 

– 108 b.j. Púchov“ možno uviesť, že sú v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a rozhodnutím zo zisťovacieho konania k navrhovanej činnosti „Bytové domy 

Púchov“ a sú rešpektované podmienky určené orgánom štátnej vodnej správy pre posudzovanie 

vplyvov na životné prostredie, ktoré boli zapracované v rozhodnutí č.j. OU-PU-OSZP-

2015/001114-15/ZK5 zo dňa 19. októbra 2015. 

  

       Stavebné povolenie na vyššie uvedené stavebné objekty majúce charakter vodných stavieb 

bolo vydané rozhodnutím Okresného úradu Púchov, odbor starostlivosti životného prostredia 

pod č.j OU-PU-OSZP-2016/001298-11 ZB1 A20 zo dňa 24. augusta 2016.  Povolenie na 

osobitné užívanie vôd – vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd, ktoré súvisí 

so stavebným objektom „SO 53 Kanalizácia dažďová, ORL, vsakovanie“  bolo vydané tunajším 

úradom pod č.j. OU-PU-OSZP-2016/001507-8/ZB1 A-20 zo dňa 31. októbra 2016. 
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     Tunajší úrad, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad na základe 

návrhu stavebníka oznámil začatie kolaudačného konania listom č. OU-PU-OSZP-2019/001306-

4/ZB1 zo dňa 8. októbra 2019 a nariadil na prerokovanie žiadosti ústne pojednávanie spojené 

s miestnym zisťovaním na deň 22. októbra 2019. Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej 

správy boli upozornení na skutočnosť, že svoje pripomienky a námietky môžu podať 

najneskoršie pri tomto miestnom zisťovaní, inak sa na ne neprihliadne. 

 

      Za prítomnosti stavebníka bolo vykonané miestne zisťovanie, pričom bolo zistené, že oproti 

schválenej projektovej dokumentácii boli vykonané zmeny, ktoré však nie sú takého charakteru, 

aby si vyžadovali vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením v zmysle § 68 

stavebného zákona. Pri ústnom pojednávaní bolo vyšpecifikované a dohodnuté na mieste stavby, 

že kolaudačné rozhodnutie bude vydané iba na II. etapu vzhľadom k tomu, že stavebné práce pre 

III. etapu ešte neboli dokončené. Všetci zúčastnení súhlasili, čo je potvrdené zápisom 

v protokole z ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním zo dňa 22. októbra 2019. 

Kolaudované časti objektov - II. etapa  - sú ukončené v teréne v šachte Š5 (rozšírenie splaškovej 

kanalizácie), Vp4 a v šachte VŠ4 (vodovodná prípojka pre bytový dom SO 01-D, rozšírenie 

verejného vodovodu) a Š5d pôvodná (teraz Šd6) - dažďová kanalizácia. V rámci objektu „SO 53 

Kanalizácia dažďová, ORL, vsakovanie“ – II. etapa, došlo k nepatrnej zmene spočívajúcej 

v posunutí  a predĺženiu trasy o 7,50 m kanalizačného potrubia dažďovej kanalizácie 

zaolejovanej vôd, ktorá odvádza dažďové vody z komunikácie a parkovacích plôch kanalizáciou 

„Dk“ do jestvujúceho vsakovacieho objektu VO1 (vybudovaného v I. etape a skolaudovaného 

rozhodnutím Okresného úradu Púchov, odboru starostlivosti o životné prostredie č.j. OU-PU-

OSZP-2018/001285-11/ZB1 A-20 zo dňa 10.10.2019) a vybudovalo sa o jednu kanalizačnú 

šachtu viac, čo je zrejmé z geodetického zamerania „SO 53 Kanalizácia dažďová, ORL, 

vsakovanie“ – II. etapa, ako aj zo Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela  zo dňa 17. októbra 2019; 

šachty Š4, Š5, Š6 v počte 3ks boli pôvodne označené Š3d, Š4d, Š5d.  

 

      Navrhovateľ predložil doklady preukazujúce prevádzky schopnosť stavby v deň ústneho 

pojednávania, t.j.  22. októbra 2019, 08. novembra 2019: 

- Rozhodnutie č.j. OU-PU-OSZP-2016/001298-11/ZB1 A20 zo dňa 24. augusta 2016;  

- Rozhodnutie č.j. OU-PU-OSZP-2016/001507-8/ZB1 A-20 zo dňa 31. októbra 2016; 

- Vyhodnotenie zapracovania podmienok určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní 

v zmysle § 140c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a vo veci 

vyjadrenia z hľadiska záujmov na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie; 

- Geodetické porealizačné zameranie objektu: SO 50 Rozšírenie verejného vodovodu,                       

SO 51 Vodovodné prípojky - II. etapa; 

- Geodetické porealizačné zameranie objekt: SO 52 Rozšírenie splaškovej kanalizácie,                      

SO 52.1 Prípojky splaškovej kanalizácie – II. etapa; 

- Geodetické porealizačné zameranie objektu: SO 53 Kanalizácia dažďová, ORL, Vsakovanie – 

II. etapa; 

- Stavebný denník; 

- Zápis o odovzdaní a prevzatí diela zo dňa 17. októbra 2019; Rozpočet; 

- Zápis o vykonaných skúškach inštalácií: tlaková skúška vodovodných vonkajších rozvodov; 

- Protokol o skúškach č. 5393/2019 – pitná voda zo dňa 20. septembra 2019; 
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- Správa z inšpekcie potrubí splaškovej kanalizácie robotickým kamerovým systémom zo dňa 

24. mája 2019; 

- Protokol zo skúšok tesnosti potrubia splaškovej kanalizácie; skúška tesnosti dažďovej 

kanalizácie; 

- Vyhlásenie o zhode materiálov a výrobkov zabudovaných v stavbe, certifikáty, preukázanie 

zhody použitých výrobkov.  

 

Ku kolaudácii stavby podali súhlasné stanoviská dotknuté orgány štátnej správy:  

 Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa posudzovania 

vplyvov na životné prostredie, list č.j. OU-PU-OSZP-2019/001414-2/ZK7 zo dňa                                   

21. októbra 2019. 

 Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového 

hospodárstva, list č.j. OU-PU-OSZP-2019/001358-2/ZG4 zo dňa 21. októbra 2019. 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici pod č.j. A/2019/02026-3-

HŽPaZ zo dňa 28. októbra 2019. 

 Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, Považská Bystrica č.j. 23 zo dňa                       

30. októbra 2019. 

 FIN.M.O.S. a.s., Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava, č.j. 2019/PL zo dňa 15. októbra 2019. 

 Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Považská Bystrica, zápis v protokole 

z ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním zo dňa 22. októbra 2019. 

 

     Požiadavky Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s., ako budúceho prevádzkovateľa 

verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a vlastníka verejného vodovodu a verejnej 

kanalizácie dotknutého realizáciou vyššie uvedenej stavby podali stanovisko dňa 30. októbra 

2019 listom č.j. 23. Ich požiadavky sú zapracované v časti rozhodnutia „Z výsledku ústneho 

pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním vyplynula nasledovná podmienka a termín jej 

realizácie“.   

 

Tunajší úrad postupoval v zmysle § 26 a 73 ods. 1) vodného zákona a § 76 a 77 stavebného 

zákona, ktoré upravujú vydávanie kolaudačných rozhodnutí. Súčasne sa pridržiaval § 17 až 20 

vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona. Tieto ustanovenia určujú obsah návrhu na kolaudačné rozhodnutie, doklady ktoré majú 

byť predložené na ústnom pojednávaní a obsah kolaudačného rozhodnutia. 

 

      Na základe vykonaného miestneho zisťovania a predložených dokladov dospel tunajší úrad 

k záveru, že užívanie stavby je možné povoliť, že nebudú ohrozené záujmy spoločnosti, 

predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce 

a technických zariadení. Preto v predmetnej veci rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia. 
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Poučenie 
 

          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 01 Púchov. 

      Toto rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov v  správnom konaní. 

 

Proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 140c) ods. 8 stavebného zákona má právo podať 

odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom namieta nesúlad 

povolenia s obsahom rozhodnutia vydaného pod č.j. OU-PU-OSZP-2015/001114-15/ZK5 zo dňa 

19. októbra 2015.  

V zmysle § 140c) ods. 9 stavebného zákona proti tomuto rozhodnutiu je lehota na podanie 

odvolania 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. 

 

 

Rozhodnutie sa doručuje podľa rozdeľovníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdeľovník 

Účastníci konania 

1. REINOO Púchov, a.s., Murgašova 2/243, 010 01 Žilina 

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

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

4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, Banská Štiavnica, 969 55, 

5. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku, 834/3, 921 80 

Piešťany 

Na vedomie: Dotknuté orgány: 

6. Mesto Púchov, primátorka mesta, 020 01 Púchov 

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

8. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

9. SPP – distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 19Bratislava 

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

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

12. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 

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

14. SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 

  Ing.  Iveta Kmošenová  

  vedúca   
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15. FIN. M.O.S., a.s. Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava  

16. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava 

17. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica 

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

Bystrica 

19. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa v odpadovom hospodárstve 

Štefánikova 820, 020 01 Púchov 

20. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa pre posudzovanie vplyvov na 

životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov  

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

Bystrica 

22. Mestský bytový podnik, s.r.o., Sedlišťská 1446/7, 020 01 Púchov 

23. Podnik technických služieb mesta, s.r.o., Športovcov 890, 020 01 Púchov 

24. Inšpektorát práce, Hodžova 36, 911 01 Trenčín 

25. Projektant: Ing. Marian Papp, PROMPP s.r.o., Alexandra Rudnaya 34, 010 01 Žilina 

26. Zhotoviteľ stavby: TOPA STAV s.r.o., Sverepec 446, 017 01 Sverepec 

 


