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ROZHODNUTIE
Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby 

Popis konania / Účastníci konania

Výrok rozhodnutia
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 Dohňany, zastúpená starostom obce, 020 51 Dohňany, IČO:00317136 

na vodnú stavbu: „Vodovod Zbora – I. etapa“ 

povolenie na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 vodného zákona a v súlade s § 66 stavebného zákona  

v rozsahu projektovej dokumentácie: 
SO 01 Vodojem 2x150 m3  
D1-1 Vodojem - podzemná stavba, ktorá bude pozostávať z dvoch nádrží HOBAS - z odstredivého liateho sklolaminátu, 
materiál SN5000, DN 3000 mm dĺžky 26 m. Osadenie konštrukcie vodojemu v otvorenom výkope na železobetónovej 
doske. 
- Armatúrna komora - prístupná z terénu, z rúry HOBAS DN 3000 mm dĺžky 10,4 m, v ktorej bude umiestnená 
automatická tlaková stanica (ďalej ATS). Strojnú časť ATS bude tvoriť sústava troch čerpadiel na zvyšovanie tlaku podľa 
DIN 1988 a DIN EN 806 pre priame napojenie. Strojnotechnologická časť vo vodojeme: sústavu tvoria pararelne zapojené 
vertikálne, vysokotlakové odstredivé čerpadlá s normálnym sáním v suchobežnom prevedení. Súčasťou ATS tlaková 
nádoba typ DT5 Duo 500, PN16 a plavákový spínač WA 65 s káblom. Prípojné potrubie; Chlórovacia zostava; Výtlačné 
potrubie; Odberné potrubie; Výtlačné potrubie Zbora; Signalizácia a regulácia; Elektročasť. 
D1-2 Oplotenie - v dĺžke 114 m (38 x 19 m) z drôteného poplastovaného pletiva na oceľových stĺpikoch. Vstup do areálu 
malou bránou a bránkou. 
D1-3 Prepojenie výtlačného systému z vrtu - z jestvujúceho výtlačného potrubia D160 do nového vodojemu D160x28,6 
mm v dĺžke 20,00 m. 
D1-4 Prepojenie gravitačného systému do Dohňan - výtokové, gravitačné potrubie z nového vodojemu  prepojené s 
jestvujúcim potrubím D225x22,7mm v dĺžke 20,00 m zo starého vodojemu. 
D1-5 Prepojenie prelivného potrubia - potrubie z nového vodojemu PE D315x28,6mm v dĺžke 16,00 m napojené na 
jestvujúce prelivné potrubie D315 zo starého vodojemu. 
Potrubie opatrené signalizačným vodičom. 

SO 02 Výtlačný vodovod 
- Vetva „A“ - vedená smerom do miestnej časti Zbora, potrubie z materiálu HDPE rúr  PE100RC, SDR 11, PN16 
D160x14,6mm v dĺžke 1180 m, prevedená v otvorenom výkope, 
- Vetva „B“ - vedená smerom do obce Dohňany, potrubie z materiálu HDPE rúr PE100RC, SDR 11, PN16 D110x8,2 mm 
v dĺžke 200 m, vedená riadeným pretláčaním. Vodovodné prípojky 5x potrubie PE D32v dĺžke 5,00 m.  
Potrubie opatrené signalizačným vodičom. Hydranty osadené ako podzemný kalník 1 ks, podzemný vzdušník 5 ks. 



Stavba má charakter líniovej stavby podľa § 139 ods. 3 písm. e) stavebného zákona a je vedená: 
- pozemkami katastrálneho územia Dohňany (ďalej k.ú.) pozemok KN-C parcela č. 1231/1,  
- pozemkami katastrálneho územia Zbora pozemok KN-C č. 788 (KN-E č. 564/101), KN-C č. 786/4, 786/2, 521/2 (KN-E č. 
564/101), 2229, 2227/1, 783/9, 2193.  

Pozemok KN-C parcela č. 1231/1 k.ú. Dohňany je vo vlastníctve Viliama Vetešku bytom Potôčky 1705/12, 020 01 Púchov. 
Stavebník ako oprávnený z vecného bremena predložil zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 
medzi stavebníkom a vlastníkom pozemku KN-C č. 1231/1, ktorej obsahom bude právo umiestnenia vodojemu, rozvodov 
vodovodného potrubia a elektrickej prípojky, strpieť vstup poverených osôb  na pozemok vlastníka za účelom opravy a 
údržby inžinierskych sietí, ako aj strpieť prechod cez pozemok vlastníka za účelom údržby a opravy inžinierskych sietí, a to 
v nevyhnutnom rozsahu. Druh Pozemku: orná pôda. 

Pozemky KN-C parcela č. 786/4, 786/2 sú vo vlastníctve Obce Dohňany, Dohňany 68, 020 51 Dohňany, IČO: 00317136. 
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie. 

Pozemok KN-C parcela č. 521/2 (KN-E č. 564/101), 788 (KN-E č. 564/101) je vo vlastníctve Jozefa Mroceka bytom Pribinova 
1170, 020 01 Púchov, Ing. Štefana Mroceka bytom Hviezdoslavov 323, 930 41 Hviezdoslavov, Jána Mroceka bytom Zbora 
165, 020 51 Dohňany, Jána Rončeka (zomrel). Stavebník ako oprávnený z vecného bremena predložil zmluvu o uzatvorení 
budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena medzi stavebníkom a vlastníkom pozemku KN-E č. 564/101, ktorej obsahom 
bude právo umiestniť povinné rozvody  vodovodného potrubia a elektrickej prípojky, strpieť vstup poverených osôb  na 
pozemok vlastníka za účelom opravy a údržby inžinierskych sietí, ako aj strpieť prechod cez pozemok vlastníka za účelom 
údržby a opravy inžinierskych sietí, a to v nevyhnutnom rozsahu. Druh pozemku: trvalý trávny porast.  

Pozemok KN-C parcela č. 2229 je vo vlastníctve Jána Mroceka bytom Zbora 165, 020 51 Dohňany. Stavebník ako 
oprávnený z vecného bremena predložil zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena medzi 
stavebníkom a vlastníkom pozemku KN-C č. 2229, ktorej obsahom bude právo umiestniť povinné rozvody  vodovodného 
potrubia a elektrickej prípojky, strpieť vstup poverených osôb  na pozemok vlastníka za účelom opravy a údržby 
inžinierskych sietí, ako aj strpieť prechod cez pozemok vlastníka za účelom údržby a opravy inžinierskych sietí, a to v 
nevyhnutnom rozsahu. Druh pozemku: trvalý trávny porast. 

Pozemok KN-C parcela č. 2227/1 je vo vlastníctve Jozefa Mroceka bytom Pribinova 1170, 020 01 Púchov. Stavebník ako 
oprávnený z vecného bremena predložil zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena medzi 
stavebníkom a vlastníkom pozemku KN-C č. 2227/1, ktorej obsahom bude právo umiestniť povinné rozvody  
vodovodného potrubia a elektrickej prípojky, strpieť vstup poverených osôb  na pozemok vlastníka za účelom opravy a 
údržby inžinierskych sietí, ako aj strpieť prechod cez pozemok vlastníka za účelom údržby a opravy inžinierskych sietí, a to 
v nevyhnutnom rozsahu. Druh pozemku: trvalý trávny porast. 

Pozemok KN-C parcela č. 783/9 je vo vlastníctve Ivana Húževku a Lucie Húževkovej bytom Zbora 138, 020 51 Dohňany. 
Stavebník ako oprávnený z vecného bremena predložil zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 
medzi stavebníkom a vlastníkom pozemku KN-C č. 783/9, ktorej obsahom bude právo umiestniť povinné rozvody  
vodovodného potrubia a elektrickej prípojky, strpieť vstup poverených osôb  na pozemok vlastníka za účelom opravy a 
údržby inžinierskych sietí, ako aj strpieť prechod cez pozemok vlastníka za účelom údržby a opravy inžinierskych sietí, a to 
v nevyhnutnom rozsahu. Druh pozemku: trvalý trávny porast. 

Pre uskutočňovanie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky : 
1. Stavebníkom stavby bude Obec Dohňany zastúpená starostom obce, 020 51 Dohňany, IČO:00317136.     

2. Stavba bude uskutočnená do 31. decembra 2022 od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia. 

3. Účelom stavby je zabezpečenie krytia potreby pitnej vody požadovanej  kvality a kvantity pre obyvateľov obce 
Dohňany - miestna časť Zbora, v ktorej v súčasnej dobe žije 370 obyvateľov. 

4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia vypracovaná autorizovaným stavebným 
inžinierom Ing. Jozef Vyslúžil, číslo osvedčenia 5754*A2, Štvrť SNP 128/14, 914 51 Trenčianske Teplice. 

5. Jedno paré overenej dokumentácie sa vracia stavebníkovi Obci Dohňany, druhé paré dokumentácie bude uložené 
vo  vodohospodárskej evidencii. 

6. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavba nebude začatá. 

7. 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. 

8.  Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. V termíne do 15 dní po určení zhotoviteľa je stavebník  povinný oznámiť 
stavebnému úradu  zhotoviteľa. 

9.  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.  

10. 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. 

11.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.

12.Pri súbehoch, resp. križovaniach vodovodu musia byť dodržané minimálne vzájomné vzdialenosti v zmysle STN 73 
6005 vo vzťahu k ostatným inžinierskym sieťam. 

13.Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať všetky  predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, a 
dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

14.Osadenie konštrukcie vodojemu bude navrhnuté podľa geologického prieskumu a podľa statického návrhu. 

15.Pri uskutočňovaní stavby sa musia dodržiavať  ustanovenia § 47-53 stavebného zákona upravujúce požiadavky na 
uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy a stanoviská dotknutých orgánov: 

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, Štefánikova 
820, 020 01 Púchov, list č. OU-PU-OSZP-2020/000334-002 zo dňa 05. februára 2020:  
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. 
2. Zemina môže byť použitá na úpravu terénu po ukončení stavby. 
3. Skladovanie zeminy mimo miesta jej vzniku podlieha udeleniu súhlasu pre pôvodcu odpadu podľa zákona o odpadoch. 
4. V prípade použitia zeminy na terénne úpravy na inom pozemku na akom vznikla, podlieha udeleniu súhlasu na 
využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu. 
5. Odpady je potrebné evidovať na evidenčnom liste odpadov a zahrnúť do celoročného „Ohlásenia o vzniku odpadu a 
nakladaní s ním“ a zaslať v stanovenom termíne (do 28. februára) za predchádzajúci rok. 
6. Stavebné práce vykonávať tak, aby nedošlo k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného 
majetku. 
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 
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, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Štefánikova 820, 
020 01 Púchov, list č. OU-PU-OSZP-2020/000340-002 zo dňa 25. 02. 2020:  
1/ oplotenie navrhnuté s poplastovaného pletiva s výškou 2 m, ktorého súčasťou majú byť 3 rady ostnatého drôtu nebude 
ukončené ostnatým drôtom z dôvodu zamedzenia úhynu vtákov loviacich v noci /sovy/, 
2/ v prípade, ak pri realizácii stavby bude potrebné odstrániť stromy alebo krovité dreviny je nutné požiadať Okresný úrad 
Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie súhlasu 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 Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Štefánikova 820, 
020 01 Púchov, list č. OU-PU-OSZP-2020/000321-002 zo dňa 31. 03. 2020:  
Stavba sa nachádza v ochrannom pásme III. stupňa vodárenského zdroja „Záložný vodárenský zdroj Púchov“ slúžiaci pre 
hromadné zásobovanie pitnou vodu a v chránenej vodohospodárskej oblasti Beskydy-Javorníky. 
1.Vodovod Zbora - I. etapa“ má charakter vodnej stavby v zmysle § 52 vodného zákona a podlieha vydaniu stavebného 
povolenia v súlade s § 26 vodného zákona a § 66 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v platnom znení (ďalej len stavebný zákon).  
- Vodovod Zbora môže byť  prevádzkovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorej bolo udelené 
živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií v zmysle 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 znení neskorších predpisov. Vlastníkom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie môže byť z 
dôvodu verejného záujmu iba právnická osoba  so sídlom na území SR.  
- Stavebník musí rešpektovať podmienky, ktoré súvisia s umiestnením vodnej stavby v ochrannom pásme III. stupňa 
záložného vodárenského zdroja Púchov, ktorého rozsah a režim hospodárenia v ňom je určený rozhodnutím pod č. OÚ ŽP
-2006/00103/BB9 zo dňa 9. mája 2006. Stavenisko musí byť vybavené havarijnou súpravu (posypovým materiálom - 
vapex, perlit, piliny, lopata, nádoby, ap.) za účelom odstránenia prípadného havarijného úniku znečisťujúcich látok.  
- S odpadom, ktorý vznikne počas výstavby a užívania stavby, zaobchádzať v súlade so zákonom o vodách a zákonom 
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Materiál kontaminovaný znečisťujúcimi látkami 
zhromažďovať v nádobách na to určených. Servis a údržba stavebných mechanizmov môže byť vykonávania len na 
miestach k tomu účelu určenému. 
- V prípade, že v rámci výstavby dôjde k mimoriadnemu zhoršeniu vôd, ten, kto túto situáciu spôsobil je povinný bez 
zbytočného odkladu spôsobom podľa miestnych pomerov ohlásiť túto skutočnosť Slovenskej inšpekcii životného 
prostredia (ďalej len „inšpekcia“) alebo okresnému úradu, alebo na jednotné európske číslo tiesňového volania 112, alebo 
obci, alebo správcovi vodného toku. Pôvodca úniku je povinný okamžite vykonať bezprostredné opatrenia a opatrenia na 



odstránenie škodlivých následkov. 
- Stavebník je povinný dodržať § 39 vodného zákona (zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami), ako aj Vyhlášku 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 (ďalej len vyhláška). 

Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica, list č. j. 347/22/2020-CA zo dňa 22. 01. 2020: 
1. S navrhovaným riešením verejného vodovodu pre obec Zbora súhlasíme tak, ako je uvedené v predloženej PD. 
2.  Investor - obec Dohňany má uzatvorenú s PVS, a.s. Zmluvu na prevádzkovanie verejného vodovodu v majetku obce 
č. 1/2016 zo dňa 2.9.2016. 
3.  V prípade, že budúcim prevádzkovateľom predmetného rozšírenia verejného vodovodu po vydaní kolaudačného 
rozhodnutia bude PVS, a.s., žiadame : 
• trasu rozšírenia verejného vodovodu zvoliť tak, aby bolo dodržané v súlade so zákonom NR SR č. 442/2002 Z.z. v 
platnom znení, § 19 ods. 2 a 5 jeho ochranné pásmo pri realizácii iných stavieb pevne spojených so zemou (vrátane 
oplotení stavebných pozemkov v súbehu s miestnou prístupovou komunikáciou), 
•  v mieste ukončenia dodržať podmienku tlakových pomerov min. 0,25 MPa, 
•  podzemné hydranty a posúvače žiadame od fy HAWLE, resp. JMA, vrátane príslušných spojok a armatúr, 
•  nad vodovodné potrubie umiestniť vyhľadávací vodič, 
•  hydranty žiadame označiť hydrantovou tyčkou a tabuľkou, 
•  v miestach spájania jednotlivých vetiev navrhovaného vodovodu žiadame umiestniť uzatváracie armatúry tak, aby v 
prípade vzniku porúch na jednej z vetiev vodovodu, tieto sa dali jednotlivo odstaviť a nemuselo sa odstavovať celé 
potrubie predmetného verejného vodovodu, 
4. Stavba rozšírenia verejného vodovodu je vodnou stavbou - zákon NR SR č. 364/2004 Z.z. v platnom znení. 
5.  Investor požiada o vydanie stavebného povolenia Okresný úrad v Púchove, odbor starostlivosti o životné prostredie. 
6.  Stavba rozšírenia verejného vodovodu bude realizovaná dodávateľom s odbornou spôsobilosťou pre realizáciu 
vodných stavieb ( § 52 zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. v platnom znení). 
7.  Pri realizácii podsypu, obsypu a zásypu vodovodného potrubia, tiež pri konaní tlakovej skúšky vodovodného 
potrubia, žiadame zabezpečiť prítomnosť majstra prevádzky vodovodov PVS, a.s. v Púchove Ing. Stupňana tel. 0915/595 
797, o čom sa vykoná zápis do stavebného denníka. Výsledok tlakovej skúšky bude overený podpisom majstra prevádzky 
vodovodov PVS, a.s. v Púchove Ing. Stupňana. 
8. Prepojovacie práce na vodovodných potrubiach budú realizované po ohlásení a vzájomnej dohode na HS 
vodovodov PVS, a.s. v Považskej Bystrici. 
9.  Náklady spojené s prepojením verejného vodovodu a navrhovaného rozšírenia (vlastné prepoje navrhovaného 
potrubia na jestvujúci vodovod, vypustená pitná voda z verejného vodovodu, reorganizácia zásobovania pitnou vodou a 
pod.) budú fakturované investorovi. 
10.  Najneskôr pred zahájením stavebných prác, investor je povinný zabezpečiť vytýčenie IS v správe PVS, a.s. v 
dotknutom území. Vytýčenie vykoná PVS, a.s. na základe písomnej objednávky doručenej na HS Služby PVS, a.s. ul. Nová 
133, 017 46 Považská Bystrica. 
11. Po vydaní kolaudačného rozhodnutia o užívaní stavby, investor - žiadateľ - obec Dohňany uzatvorí s PVS, a.s. 
Dodatok č. 1 nájomnej zmluvy č. 1/2016. 
12.  V prípade, že investor nebude súhlasiť s uvedenými podmienkami, resp. stavba tak nebude zrealizovaná, žiadame za 
miestom pripojenia vo vzdialenosti do 10 m umiestniť vodomernú šachtu, v ktorej bude umiestnený združený vodomer 
50/20, resp. 80/20 a vlastník rozšírenia verejného vodovodu uzatvorí s PVS, a.s. Zmluvu na dodávku pitnej vody z 
verejného vodovodu v majetku a správe PVS, a.s.. 
13. Uvedené podmienky žiadame zapracovať do stavebného povolenia. 

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, list č. KPUTN-2019/21634-2/78123 zo dňa 30. septembra 2019: 
Súhlasí a určuje podmienky:    
Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme ohlásiť s dvojtýždenným 
predstihom KPÚ Trenčín písomne, e-mailom alebo telefonicky (podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) s uvedením telefonického 
kontaktu 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. Termín kontrolného dňa požadujeme ohlásiť s dvojtýždenným predstihom e-
mailom alebo telefonicky (podatelna.pd@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 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. 
KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným 
stanoviskom podľa stavebného zákona. 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Považskej Bystrici, Okresný dopravný 
inšpektorát, Oddelenie výkonu služby, Kukučínová 186/1, 017 01 Považská Bystrica , list č. ORPZ-PB-ODI-40-142/2019 zo 
dňa 18. októbra 2019:  
ODI ako dotknutý orgán z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, súhlasí s realizáciou stavby za dodržania 



nasledovných podmienok: 
- predložiť časový harmonogram jednotlivých etáp počas realizácie stavby, 
- v súvislosti s realizáciou stavby bude nutné zabezpečiť dopravnú situáciu tak, aby nedochádzalo ku kolíznym 
situáciám a aby bola primerane zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na dotknutých úsekoch 
pozemných komunikácií, 
-       s cieľom zabezpečiť maximálnu bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky požadujeme so stavbou súvisiace práce 
vykonávať prioritne mimo dopravných špičiek, v predĺžených zmenách, v čo najkratšej dobe a mimo obdobia výkonu 
zimnej údržby ciest, 
- ohľadom našich chránených záujmov (bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky) požadujeme, aby sa trasa 
predmetnej stavby dotýkala pozemných komunikácií len čo v najnevyhnutejšom rozsahu, 
- pri prípadnom križovaní pozemných komunikácií stavebnými činnosťami požadujeme v čo najväčšej miere využiť 
technológiu riadeného pretláčania, 
-       zabezpečiť neodkladné odstránenie prípadného znečistenia dotknutých komunikácií, v súvislosti s týmto nesmie byť 
ohrozená bezpečnosť cestnej premávky, 
- dodržať podmienky stanovené tak správcom vyššie uvedenou akciou dotknutých pozemných komunikácií, ako aj 
príslušným cestným správnym orgánom, 
- žiadame určiť osobu zodpovednú za organizáciu stavebných prác a stav komunikácií, 
- osoby vykonávajúce prácu na pozemných komunikáciách a v ich tesnej blízkosti, budú  viditeľne označené 
bezpečnostným odevom oranžovej fluorescenčnej farby,  
-       stavebník zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu informovanosť ODI o začiatku a konci realizácie stavebných 
prác (podľa reálneho stavu prác), 
- predložiť v súvislosti s realizáciou stavby na posúdenie ODI projekt prenosného dopravného značenia, ktoré bude 
použité počas stavebných prác. 
- povinnosťou stavebníka je po ukončení prác uviesť dotknuté úseky pozemných komunikácií a ich ochranné pásma 
do pôvodného stavu. 
ODI si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a 
plynulosť cestnej premávky, prípadne dôležitý verejný záujem a zároveň si vyhradzuje právo pripomienok k nasledujúcim 
stupňom projektovej dokumentácie. Toto záväzné stanovisko slúži ako podklad pre stavebný úrad a cestný správny orgán, 
ktorí vo veci rozhodujú. 

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, list č.j. TSK/2019/08583-2 zo dňa 24. októbra 
2019:     
S navrhovaným technickým riešením s ú h l a s í m e   za rešpektovania  nasledovných   podmienok: 
1. Pri vytýčení stavebných objektov   stavby „Vodovod Zbora I. etapa, SO 02 Výtlačný  
vodovod, SO 03  Prípojka NN“, v mieste  cestnej komunikácie číslo  III/1939  je nevyhnutná účasť zodpovedného 
pracovníka odboru dopravy TSK, z dôvodu určenia lomových bodov – hranice cestného telesa príslušnej cestnej 
komunikácie v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov.    
2. Stavebník zdokumentuje za účasti zodpovedného pracovníka SC TSK (Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, Brnianska 3, 911 05  Trenčín) Mgr. Erika Knapková,  e mail erika.knapkova@sctsk.sk, tel. 042 432 57 27 kl. 201, Ing. 
Jozef Mamis, e mail jozef.mamis@sctsk.sk, tel. 042/4631006, stavebný stav  cestnej komunikácie číslo III/1939  a priľahlého 
cestného telesa v  mieste   uvedenej stavby pred začiatkom realizácie stavebných prác  a získané údaje budú odovzdané 
zástupcovi SC TSK pred začiatkom realizácie stavebných prác.  
3. Stavebník zdokumentuje za účasti zodpovedného pracovníka SC TSK stavebný stav  cestnej komunikácie číslo 
III/1939   a priľahlého cestného telesa     po  realizácii stavebných prác   a získané údaje spolu s návrhom na odstránenie 
prípadných závad  a nedostatkov budú neodkladne odovzdané zástupcovi SC TSK.  
4. Pri vytýčení  rozsahu  obnovy vozovky /telesa   cestnej komunikácie III/1939 po uložení vodovodného potrubia      je 
nevyhnutná účasť zodpovedného pracovníka odboru dopravy TSK,     z dôvodu    určenia    lomových bodov – hranice    
cestného  telesa príslušnej cestnej  
5. komunikácie v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov.    
6. Uloženie chráničky vodovodného potrubia      uvedenej  stavby      p r e t l á č a n í m   do telesa príslušnej cestnej 
komunikácie  bude použité kolmo na os cestnej komunikácie, s presahom minimálne 1.500 mm od hrany spevnenej 
krajnice, štartovacie jamy budú umiestnené mimo jazdných pruhov, spevnenej, nespevnenej krajnice, priekop, svahov a 
cestného pomocného pozemku  uvedenej cestnej komunikácie.  
7. Vybudovaním uvedeného stavebného objektu   nesmie byť prerušené odvodňovacie zariadenie – cestná priekopa, 
svah, …,  cestnej komunikácie, stavebník nesmie uložiť do telesa cestnej komunikácie zariadenia, ktoré by mohli sťažovať 
údržbu cestnej komunikácie.  
8. Stavebník je povinný umožniť skontrolovať akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá v  telese cestnej komunikácie 
správcovi komunikácie  -  Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05  Trenčín. 
9. Po ukončení prác je stavebník povinný   teleso cestnej komunikácie dotknutého stavebnými prácami preukázateľným 
spôsobom  odovzdať správcovi komunikácie.   
10. Stavebník pred začiatkom prác požiada Okresný úrad  Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a  pozemných 
komunikácií,  ako vecne a miestne príslušný orgán  o vydanie:  
• určenia prenosného dopravného značenia a zariadenia,  počas realizácie prác,  
• povolenia    na    zvláštne    užívanie  príslušnej cestnej komunikácie, ktorým  je  uloženie       
chráničky vodovodného potrubia uvedenej  stavby do telesa cesty pretláčaním /rozkopaním.  
Tunajší úrad si vyhradzuje právo svoje  vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou 
predloženej dokumentácie, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov. 

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Centrum I/I, 017 01 Považská Bystrica, 
list č.j. OU-PB-OCDPK-2019/013387-003list  zo dňa 21. októbra 2019: 



Na zabudovanie vodovodu pod cestu III/l939 (je stavebník povinný vybaviť povolenie na zvláštne užívanie cesty od 
tunajšieho úradu. Žiadosť o povolenie spolu so žiadosťou o určenie prenosného dopravného značenia cesty (jeho 
návrhom) a stanoviskom správcu cesty a záväzným stanoviskom ORPZ ODI v Považskej Bystrici treba predložiť min. 3 
týždne pred zahájením stavebných prác na uvedenom objekte stavby tak, aby práce boli ukončené pred začiatkom 
zimného obdobia. 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina: 
Vyjadrenie k existencii energetických zariadení v majetku SSD, a.s., list č.j.4600057467 zo dňa 23. 03. 2020: 
1. Upozorňujeme, že k PD sa vyjadrujeme iba z pohľadu existencie energetických zariadení v majetku SSD, a.s. (aj k 
SO03 prípojka NN). 
2. SSD nezodpovedá, ani sa nijakým spôsobom nevyjadruje k projektovej dokumentácii, umiestneniu, vybudovaniu a 
údržbe NN elektrického prívodu. 
3. Pre určenie bodu a podmienok pripojenia je potrebné zaslať riadne vyplnenú žiadosť (predtlač SSD) s povinnými 
prílohami uvedenými na druhej strane žiadosti, v zmysle typu požiadavky. 
4. Pre Vašu informovanosť vopred upozorňujeme, že osadenie elektromerového rozvádzača požadujeme minimálne 3 
metre (mimo kruhového uzemnenia trafostanice) od trafostanice a do 30 metrov dĺžky elektrického prívodu. 
5. V predmetnej lokalite katastra Zbora KNC (líniová stavba v zmysle situácie v PD) sa nachádzajú nadzemné vzdušné 
WN vedenia a podperné body, nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a 
podperné body, podzemné NN vedenia, skrine a trafostanica. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme 
na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, (tyrkysovou prerušovanou čiarou WN vedenia 110kV vzdušné, 
červenou prerušovanou čiarou VN vedenia 22kV vzdušné, zelenou prerušovanou čiarou NN vedenia vzdušné, zelenou 
plnou čiarou NN podzemné vedenia). 
6. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a 
bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VVN vzdušné vedenie 110kV od krajného vodiča ha každú stranu 
15.metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10.metrov, NN zemné káblové vedenie na každú 
stranu 1.meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný, technický priestor 1 meter od 
krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. 
7.  Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy a stabilitu podperných bodov, 
istiacej skrine a trafostanice. 
8.  Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy 
podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. 
9.  Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom 
pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných 
technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a 
križovaní. 
10.  V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný 
neodkladne oznámiť na teľ číslo 0800 159 000. 
11. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu 
zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk,  link: https://online.sse.sk/vtc/vvtyc.wv vytýči určený pracovník SSD. 
12. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z 
príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" 
resp. zápisom do stavebného denníka. 
13.  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. 
14. 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: SSD, 
stredisko údržby vedení WN, majster p. Milan Rolček, tel. 0907822044 (milan.rolcek@ssd.sk) a dodržiavať ním určené 
podmienky. 
15.  Pri výstavbe, údržbe a užívaní objektov budú splnené nasledovné požiadavky, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu 
bezpečnosti osôb ako aj bezpečnosť prevádzky energetických zariadení: 
- podmienky normy STN 34 3108 (Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickým zariadením laikmi) - osoby 
bez elektrotechnickej kvalifikácie sa nesmú priblížiť telom, ani predmetom k nekrytým živým častiam elektrického 
zariadenia pod napätím na vzdialenosť menšiu ako 3 m 
-  mechanizmy a mobilné prostriedky, ktoré nemajú povahu žeriavu, je možné prevádzkovať v blízkosti elektrických 
vedení 110 kV a v ich ochrannom pásme, ak sú zabezpečené tak, že žiadna ich časť sa v žiadnom prípade nemôže priblížiť 
k nekrytým živým častiam elektrického zariadenia pod napätím na vzdialenosť menšiu ako 3 m 
-  práce s mechanizmami, ktoré sa môžu priblížiť bližšie ako 3 m k nekrytým živým častiam elektrického zariadenia 
pod napätím, budú vykonávané na „B“ príkaz - vystavený na realizátora alebo pri vypnutom a zaistenom elektrickom 
zariadení. Mechanizmy musia byť vybavené signalizačným zariadením pre priblíženie sa na nebezpečnú vzdialenosť od 
elektrického zariadenia. Vystavenie „B“ príkazu, prípadne vypnutie vedenia a zaistenie pracoviska je potrebné dohodnúť v 
dostatočnom predstihu s pracovníkmi strediska údržby vedení WN 
-  ak sa v priebehu prác zistí, že nie je možné dodržať vzdialenosť väčšiu ako 3 m od nekrytých živých častí el. vedenia 
pod napätím, je potrebné práce prerušiť a kontaktovať pracovníka strediska údržby vedení WN, ktorý stanoví ďalší postup 
16.  Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb. 
17.  Spoločnosť SSD Vás upozorňuje, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu zapríčinenú šírením koronavírusu COVID-19 
a vyhlásený núdzový stav na území SR, SSD až do odvolania pred vykonávaním iných činností uprednostňuje zabezpečenie 
plynulej, bezpečnej a spoľahlivej distribúcie elektriny pre svojich odberateľov elektriny. Z uvedeného dôvodu, ako aj z 
dôvodu obmedzených personálnych kapacít. Vám spoločnosť SSD nedokáže garantovať poskytnutie plnenia podľa tohto 
vyjadrenia a zmluvy o pripojení v stanovených termínoch. SSD Vás zároveň ubezpečuje, že plnenie v zmysle tohto 
vyjadrenia a zmluvy o pripojení Vám poskytne podľa možností čo najskôr, ako to aktuálna situácia umožní. 
18.  Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene 



údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.). 

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, list č. 6611927025 zo dňa 25. septembra  2019:  
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI 
SLOVAKIA, s.r.o. 
Slovak Telekom a.s. a DIGI  SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie 
rozhodnutia o umiestnení stavby alebo síavebného 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. 
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 pavereného správou 
sieti:  
Marcel Garai, marcel.garai@telekom.sk, +421 42 4424299, 0902719451 
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 nie je 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 zariadení. 
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 rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť 
vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 
10.Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak 
Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjarenia 
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. 
Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa zavádza 
povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na 
ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a 
prístupovým bodom k nej. 
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, 
•  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 spoločnosť 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 3005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. 
Na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, 
rádiové trasy, televízne káblové  

16.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. 

17.Prebytočný výkopový materiál bude uložený na pozemku stavebníka, tak  aby toto skladovanie nepôsobilo rušivo.  

18.Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné, aby dodávateľ stavebných prác rešpektoval ustanovenie zákona NR SR č. 
154/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a zabezpečil jej 
aplikáciu na podmienky stavby. 

19.Zabezpečiť stavenisko proti vstupu nepovolaných osôb, zabezpečiť a označiť výkopy výstražnými nápismi.   

20.Počas doby výstavby zabezpečiť pravidelné udržiavanie komunikácií a tým zabrániť jej znečisťovaniu. Zabezpečiť 
čistenie dopravných a ostatných mechanizmov pri výjazde na komunikácie. 

20.Prevádzkovateľov verejného vodovodu „Zbora vodovod - I.etapa“ bude Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 
130, 017 01 Považská Bystrica na základe Dodatok č. 1 nájomnej zmluvy č. 1/2016, ktorú Obec Dohňany  uzatvorí po 
vydaní kolaudačného rozhodnutia o užívaní stavby.  

21.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. 

22.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 :  
Slovenský pozemkový fond Bratislava, regionálny odbor, Námestie A. Hlinku 29/34, 017 01 Považská Bystrica, list  č.j. 
SPFS71905/2020/RO-7, SPFZ027389/2020 zo dňa 26. februára 2020: 
Na Slovenský pozemkový fond Regionálny odbor Považská Bystrica ( ďalej len „fond“) bolo doručené oznámenie 
Okresného úradu Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho 
pojednávania na stavbu „Vodovod Zbora - I. etapa“ na pozemkoch parcela KN C p.č. 123/1 v k.ú. Dohňany a v k.ú. Zbora 
parcela KN C p.č. 788 (KN E č. 564/101), KN-C č. 786/4, 786/2, 2230, 521/2 (KN E č. 564/101, 919, 564/111), 2229, 2227/1, 
783/9, 2193, 521/3, stavebník Obec Dohňany. 
SPF ako správca pozemku vo vlastníctve SR parcela KN E č. 919 zapísaný na LV č. 846 v celosti, v k.ú. Hloža-Podhorie, že 
namieta voči využitiu tohto pozemku, nakoľko stavebník nemá majetkovo usporiadaný vzťah k pozemkom fondu pre 
prístup a pokládku inžinierskych sietí. 
Námietke sa vyhovuje 

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. 

Odôvodnenie

Obec Dohňany, zastúpená starostom obce, 020 51 Dohňany, IČO:00317136  podala listom zaevidovaným na tunajšom  
úrade dňa 11. decembra 2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „Vodovod Zbora - I. etapa“. 
Navrhovaná stavba je v súlade s Plánom verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR, ktorého cieľom je 
rozvoj obecnej infraštruktúry, resp. zvýšenie úrovne sanitácie, komfortu bývania a životnej úrovne a zabezpečenie zvýšenej 
ochrany  a zlepšenie stavu prírodných zdrojov vôd, vodných ekosystémov ako aj zdravia ľudí. Zdrojom vody pre 
zásobovanie pitnou vodou miestnej časti Zbora je jestvujúci vodný zdroj Dohňany - vrt HVD-2, ktorého výdatnosť je 
dostatočná aj pre miestnu časť Zbora. Vodný zdroj je vo vlastníctve obce Dohňany a v prevádzke Považskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s.. 



Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie vzhľadom k tomu, že povoľovaný stavebný objekt je 
líniovou stavbou, oznámil začatie stavebného konania pod č. OU-PU-OSZP-2019/001606-003 zo dňa 16. decembra 2019 
verejnou vyhláškou. Dotknuté orgány a účastníci konania boli upozornení na skutočnosť, že môžu svoje námietky uplatniť 
najneskôr na ústnom pojednávaní dňa 15. januára 2019. Po dobu vyvesenia verejnej vyhlášky určeným spôsobom na 
verejnej tabuli obce Dohňany a tunajšieho úradu neboli zo strany účastníkov konania podané námietky.  

Stavebník na ústne pojednávanie dňa 15.januára 2020 predložil prepracovanú projektovú dokumentáciu, v zmysle ktorej 
došlo: 
1. k skráteniu trasy vodovodu „Vetva A“, pričom: 
- parcela KN-C č. 521/2 (KN-E č. 919) k.ú. Zbora, ktorej správcom je Slovenský pozemkový fond, 
- parcela KN-C č. 521/3, ktorá je vo vlastníctve Ľubice Rudinskej bytom Zbora 3, 020 51 Dohňany, 
- parcela KN-E č. 564/111 vo vlastníctve Boženy Boškovej bytom Záriečie 50, 020 52 Mestečko; Viery Ondrišíkovej bytom 
Okružná 1441/58; 020 01 Púchov, Pavla Hlinku bytom Mestečko 147, 020 52 Mestečko; Kataríny Riškovej bytom Okružná 
1419/6, 020 01 Púchov a  Mášovej Boženy bytom Zbora 69, 020 051 Dohňany; nebudú vodnou stavbou „Vodovod Zbora -
 I. etapa“ nebudú vodnou stavbou dotknuté. 
2. Predĺženiu "vetvy B", čím sa zohľadnila požiadavka vlastníkov pozemkov KN-C č. 783/9  k.ú. Zbora, viesť trasu vodovodu 
vo vzdialenosti min. 2,0 od hranice pozemku. 
O zmenách boli oboznámení na ústnom pojednávaní prítomní účastníci vodoprávneho konania a  neboli podané 
námietky. Zúčastnení vlastníci susedných nehnuteľností prítomní na ústnom pojednávaní  svoj súhlas s trasou vodovodu 
vyjadrili podpisom zápisnice.  
Požiadavka Ivana Húževku bytom Zbora 138, 020 51 Dohňany ako spoluvlastníka pozemku v 1/1, parcela KN-C č. 783/9 
k.ú. Zbora, aby trasa vodovodu bola vedená  max. 2,0 m od hranice pozemku bola akceptovaná.   
Dňa 2. marca 2020 bola na tunajšom úrade zaevidovaná námietka Regionálneho odboru Slovenský pozemkový fond, 
Nám. A. Hlinku 29/34, 017 01 Považská Bystrica, list č.j. SPFS 71905/2020/RO-7, SPFZ027389/2020 zo dňa 26. februára 
2020 v zmysle ktorého fond, ako správca pozemku vo vlastníctve SR parcela KN E č. 919 zapísaný na LV č. 846 v celosti, v 
k.ú. Zbora oznamuje, že namieta voči využitiu tohto pozemku, nakoľko stavebník nemá majetkovo usporiadaný vzťah k 
pozemkom fondu pre prístup a pokládku inžinierskych sietí. Požiadavke Slovenského pozemkového fondu bolo vyhovené. 
Trasa vodovodu nie je vedená pozemkom KN E č. 919 zapísanom na LV č. 846 v celosti (križovanie cesty III. triedy).   

Žiadosť bola doplnená o chýbajúce náležitosti uvedené v závere Zápisnice z ústneho pojednávania uskutočneného dňa 
15. januára 2020 listom zaevidovaným na tunajšom úrade dňa 28. januára 2020 a 27. marca 2020. 

Posúdenie vodnej stavby vykonali príslušný orgán obecnej samosprávy, dotknuté orgány, a správcovia sietí: 
A) Obec Dohňany vydala listom č.j. SÚ-404/2019/3465-TS2 zo dňa 10. decembra 2019 stanovisko v zmysle ktorého:  
Pre umiestnenie stavby „Vodovod Zbora - I. etapa“ bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby Obcou Mestečko pod 
č.j. SÚ-748/2019/03-ME zo dňa 25. októbra 2019.  
Na vydanie stavebného povolenia na stavebný objekt majúci 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. 
Obec Dohňany súhlasí s výstavbou podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Jozefom Vyslúžilom, autorizovaným 
stavebným inžinierom č. *5754*A2*, ktorá rieši vybudovanie zásobovanie pitnou vodou v požadovanej kvalite a kvantite 
obyvateľov miestnej časti Zbora, obce Dohňany.  

B) Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa v odpadovom hospodárstve; štátna 
správa ochrany prírody a krajiny; štátna vodná správa; OR Policajného zboru v Považskej Bystrici, Okresný dopravný 
inšpektorát; Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Krajský pamiatkový úrad 
Trenčín; ich požiadavky boli zapracované do výrokovej časti rozhodnutia - záväzných podmienok pre uskutočnenie vodnej 
stavby.  
Súhlasné stanovisko bez podmienok vydalo Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Stred 46/6, 017 01 
Považská Bystrica, list č.j. ORHZ-PB1-38-001/2020 zo dňa 24. januára 2020. 

C) Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín; Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina; 
Stredoslovenská distribučná, a.s.; Slovak Telekom a.s. Bratislava: ich požiadavky v rozsahu dotýkajúcom sa vodnej stavby 
boli zapracované do výrokovej časti rozhodnutia, do záväzných podmienok povolenia na uskutočnenie vodnej stavby.  

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 Regionálneho odboru Slovenského pozemkového fondu Považská Bystrica bola zohľadnená 
a tunajší úrad vydal stavebné povolenie až po vyriešení námietky.  

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 o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách 
na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.  

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. V priebehu 



stavebného konania nenašiel špeciálny stavebný úrad 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. 

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 01Púchov. 
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 Dohňany, 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. 
Deň zvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia. 

Rozhodnutie sa doručuje podľa rozdeľovníka 
Účastníci konania  
1. Žiadateľ: Obec Dohňany, zastúpená starostom obce, 020 01 Púchov 
2. Viliam Veteška, Potôčky 1705/12, 020 01 Púchov 
3. Dedičia po zomrelom: Ján Rončák, Pod hájom 954/3, 018 41 Dubnica nad Váhom 
4. Jozef Mrocek, Pribinova 1170, 020 01 Púchov 
5. Ing. Štefan Mrocek, Hviezdoslavov 323, 930 41 Hviezdoslavov 
6. Ján Mrocek, Zbora 165, 020 51 Dohňany  
7. Ivan Húževka, Zbora 138, 020 51 Dohňany 
8. Lucia Húževková, Zbora 138, 020 51 Dohňany 
9. Ľubica Rudinská, Zbora 3, 020 51 Dohňany 
10. Božena Bošková, Záriečie 50, 020 52 Mestečko 
11. Viera Ondrišíková, Okružná 1441/58, 020 01 Púchov 
12. Pavel Hlinka, Mestečko 147, 020 52 Mestečko 
13. Katarína Rišková, Okružná 1419/6, 020 01 Púchov  
14. Mášová Božena, Zbora 67, 020 051 Dohňany  
15. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, 810 01 Bratislava 11  
16. Projektant: Ing. Jozef Vyslúžil, Štvrť SNP 128/14, 914 51 Trenčianske Teplice  
       Vlastníci susedných nehnuteľností:  
17.   Ján Mišún, Mestečko 58, 020 52 Mestečko 
18.   Ing. Ján Pecka, Záriečie 44, 020 52 Mestečko  
19.   Milan Mišún, Mestečko 12, 020 52 Mestečko 
20.   Hajdová Anna, Benkova 4026/10, 036 01 Martin 
21.   Miroslav Mišún, Nové Kalište 14586/44A, Banská Bystrica - Fončirda 
22.   Iveta Roubalová, Zbora 134, 020 51 Dohňany 
23.   Anna Cekulová, Okružná 1426/40, 020 01 Púchov, 020 01 Púchov  
24.   Milan Krška, A. Medňanského 5, 036 01 Martin-Priekopa 
25.   Ján Húževka, Zbora 59, 020 51 Dohňany 
26.   Ing.Ján Marcina, Rozkvet 2031/60, 017 01 Považská Bystrica 
 Vzhľadom k tomu, že stavba je líniovou stavbou oznamuje sa verejnou vyhláškou,  príloha verejnej vyhlášky: situácia so 
zakreslením trasy vodovodu.  

Dotknuté orgány a organizácie: 
27.  Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica 
28. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
29. Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 
30. Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
31. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava 
32. O2 Slovakia, s.r.o., Eistainova 24, 851 01 Bratislava 
33. Energotel,  a.s. Miletičova 7, 821 08 Bratislava 
34. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
35. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 
36. Krajský pamiatkový úrad, Pracovisko Prievidza, Nová 2, 971 01 Prievidza 
37.   Okresné riaditeľstvo hasič. a záchr. zboru, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica 
38. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenských partizánov 1130/50, 017 01   Považská Bystrica 
39. OR Policajného zboru v Považskej Bystrici, Okresný dopravný inšpektorát, Kukučínova 186/1, 017 23 Považská 
Bystrica  
40. Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 
41. Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia, Štefánikova 820, 020 01 Púchov 
42. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP, ŠS OH, Štefánikova 820, 020 01 Púchov 
43.   Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP, ŠS OPaK, Štefánikova 820, 020 01 Púchov 



Príloha: Situácia so zakreslením trasy vodovodu 

Ing. Iveta Kmošenová

vedúci odboru

OBEC Dohňany
Dohňany 68
020 51 Dohňany
Slovenská republika

Viliam Veteška
Potôčky 1705 12
020 01 Púchov
Slovenská republika

Jozef Mrocek
Pribinova 1170 23
020 01 Púchov
Slovenská republika

Štefan Mrocek
Hviezdoslavov 323
930 41 Hviezdoslavov
Slovenská republika

Ivan Húževka
Zbora 138
020 51 Zbora
Slovenská republika

Lucia Húževková
Zbora 138
020 51 Zbora
Slovenská republika

Ľubica Rudinská
Zbora 3
020 51 Zbora
Slovenská republika

Božena Bošková
Záriečie 50
020 52 Záriečie
Slovenská republika

Viera Ondrišíková
Okružná 1441 58
020 01 Púchov
Slovenská republika

Pavel Hlinka
Mestečko 147
020 52 Mestečko
Slovenská republika

Katarína Rišková
Okružná 1419 6
020 01 Púchov
Slovenská republika

Božena Mášová
Zbora 67
020 51 Zbora
Slovenská republika

Ján Mrocek
Zbora 165
020 51 Zbora
Slovenská republika

Doručuje sa



Ján Mišún
Mestečko 58
020 52 Mestečko
Slovenská republika

Ján Pecka
Záriečie 44
020 52 Záriečie
Slovenská republika

Milan Mišún
Mestečko 12
020 52 Mestečko
Slovenská republika

Anna Hajdová
Benkova 4026 10
036 01 Jahodníky
Slovenská republika

Miroslav Mišún
Nové Kalište 14586 44A
 Fončorda
Slovenská republika

Iveta Roubalová
Zbora 134
020 51 Zbora
Slovenská republika

Anna Cekulová
Okružná 1426 40
020 01 Púchov
Slovenská republika

Ján Húževka
Zbora 59
020 51 Zbora
Slovenská republika

Milan Krška
A. Medňanského 2367 5
 Priekopa
Slovenská republika

Ján Marcina
Rozkvet 2031 60
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika

Slovenský pozemkový fond
Búdková 36
817 15 Bratislava-Staré Mesto
Slovenská republika

Ing. Jozef Vyslúžil
Štvrť SNP 128 14
914 51 Trenčianske Teplice
Slovenská republika

Na vedomie

Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Nová 133, 017 01  Považská Bystrica 1 

Okresný úrad Púchov, Štefánikova 820, 020 01  Púchov 1 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Stred  46/6, 017 01  Považská Bystrica 

Okresný úrad Považská Bystrica, Centrum 1, 017 01  Považská Bystrica 1 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina 1 

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11  Bratislava-Ružinov 

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62  Bratislava-Staré Mesto 

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08  Bratislava-Ružinov 



O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01  Bratislava 5 

Energotel,a.s., Miletičova 7, 821 08  Bratislava 2 

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01  Trenčín 1 

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05  Trenčín 5 

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová, 971 01  Prievidza 1 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica, Slovenských partizánov 50/1130, 017 01  Považská Bystrica 1 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Považskej Bystrici, Kukučínova 186, 017 01  Považská Bystrica 1


