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ROZHODNUTIE 
 

 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd 

a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej „OÚ Trenčín“) ako príslušný orgán 

štátnej správy v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 60 

ods. 1 písm. a) bod 2. zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej „vodný zákon“) v súlade 

s ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov (ďalej „správny poriadok“) stavebníkovi:  

 

Centrum mladých olympionikov, o. z., so sídlom Tatranská 295,017 01 Považská Bystrica,  

IČO 42013526 

                       

I. 

 

podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) a § 26  ods. 1 a ods. 4 vodného 

zákona 

 

p o v o ľ u j e 

 

uskutočnenie dočasnej vodnej stavby „SO 07 Kanalizačná prípojka + ČOV“ do doby 

platnosti nájomnej zmluvy, t. j. do 31.12.2035, na pozemkoch p. č.  KNC 1666/19 a 1664/56 k. 

ú. Milochov, Považská Bystrica, ako súčasť stavby „Turistická báza Milochov“.  

 

Mesto Považská Bystrica ako príslušný stavebný úrad vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby 

pod č. Ús.SP/775/2011/13116/TA5-A-10 zo dňa 03.08.2011, právoplatné dňa 27.12.2011 

a súhlasné záväzné stanovisko pod č. Odd.ÚP/2983/ 2018/8951/TI4-10 zo dňa 23.03.2018 

k vydaniu povolenia špeciálnym stavebným úradom podľa § 140b stavebného zákona, ktorým 

overuje dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí. 

 

Účelom dočasnej vodnej stavby je odvedenie splaškových odpadových vôd z objektov 

turistickej ubytovne, prístrešku a sociálneho zariadenia prítokovým potrubím do čistiarne 

odpadových vôd, ich čistenie v čistiarni odpadových vôd a následne vypúšťanie odpadových 

vôd odtokovým potrubím cez výustný objekt do recipientu, nádrže Vodného diela Nosice. 

 

 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

Hviezdoslavova 3, 911 01, Trenčín 

 

 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 
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Stavba sa povoľuje v rozsahu: Potrubie splaškovej kanalizácie DN200 vyvedené z turistickej 

ubytovne a z prístrešku cez revíznu šachtou RŠ1 do čistiarne odpadových vôd a následne cez 

revíznu šachtu RŠ3 do výustného objektu spolu o dĺžke 44,5 m a potrubie splaškovej 

kanalizácie DN150 vyvedené zo sociálneho zariadenia cez revíznu šachtu RŠ2 a zaústené do 

revíznej šachty RŠ1 spolu o dĺžke 22,7 m, čistiareň odpadových vôd typ AS-ANAcomb pre 15 

ekvivalentných obyvateľov, výustný objekt opevnený lomovým kameňom 2,0 m od osi 

vyústenia obojstranne a 2,0 m pod niveletu vyústenia. 

 

Podmienky povolenia: 

1. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaným 

stavebným inžinierom Ing. Imrich Juríček, reg. Č. 1148*Z*2-2. Projektová dokumentácia 

tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

2. Bez povolenia tunajšieho úradu sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej 

dokumentácie. 

3. Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom. Stavebník oznámi tunajšiemu úradu 

v lehote 15 dní po skončení výberového konania zhotoviteľa stavby a predloží jeho 

oprávnenie na stavebnú činnosť. 

4. Stavebník je povinný dodržiavať podmienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov 

a organizácií, a to najmä:  

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, stanovisko k projektovej 

dokumentácii stavby Turistická ubytovňa – novostavba, objekt Prípojka splaškovej 

kanalizácie č. CS SVP OZ PN 8747/2018/2, CZ38089/37590/36143/230/2018 

z 26.11.2018: Z hľadiska technicko-prevádzkového: Začiatok prác pri zhotovovaní 

výustného objektu žiadame vopred oznámiť správcovi toku Správe povodia stredného 

Váhu I. Púchov – Ing. Bušovský, č.t. 0903 849 669. Pri stavebných prácach a užívaní 

stavby požadujeme dbať o ochranu vodného toku (VD Nosice), nepoškodzovať brehy, 

neukladať predmety a výkopovú zeminu do nádrže, neznečistiť vodu alebo inak ohroziť jej 

kvalitu a zdržať sa iných činností, ktoré sú v rozpore so zákonom č. 364/2004 Z. z. 

o vodách. Miesto vyústenia je potrebné zamerať (z dôvodu vodohospodárskej evidencie 

výustných objektov v súlade s § 48 ods. 4  vodného zákona) a projekt skutočného 

vyhotovenia odovzdať aj v digitálnej forme Správe povodia stredného Váhu I. Púchov 

najneskôr do kolaudačného konania. Na pozemky dotknuté výstavbou, ktoré sú vo 

vlastníctve SR – SVP, š. p., požadujeme najneskôr do kolaudačného konania uzatvoriť 

zmluvu o zriadení vecného bremena na odbore správy majetku OZ Piešťany. S pravovanie 

výustného objektu bude prevádzkovateľ realizovať v zmysle ustanovení § 47 ods. 3 a § 53 

vodného zákona. Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín 

a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 uvedeného zákona. 

5. Termín začatia stavebných prác je stavebník povinný oznámiť tunajšiemu úradu v lehote 

15 dní odo dňa začatia výstavby. 

6. Vhodnosť použitého materiálu musí byť preukázaná podľa zákona č. 133/2013 Z. z. 

o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

7. Stavba bude dokončená do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.  

 

Majetkovoprávne vzťahy: Stavba bude realizovaná na pozemku p. č.  KNC 1666/19 k. ú. 

Milochov, Považská Bystrica, zapísaná na liste vlastníctva č. 793 a na pozemku p. č.  KNC 

1664/56 k. ú. Milochov, Považská Bystrica, zapísaná na liste vlastníctva č. 5, ktoré sú vo 

vlastníctve SR - SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho 

podniku, Radničné námestie 8, Banská Štiavnica a ku ktorým má stavebník v zmysle § 139 
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ods. 1 stavebného zákona iné právo na základe Nájomnej zmluvy č. 330/26/10/2 zo dňa 

07.04.2010 uzatvorenej na dobu určitú od 01.04.2010 do 31.12.2035. 

 

 

Všeobecné ustanovenia:  
1. Toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti. Platnosť stavebného povolenia môže byť na žiadosť 

stavebníka predĺžená právoplatným rozhodnutím pred uplynutím platnosti tohto povolenia. 

Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. 

2. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

3. Stavba bude vo vlastníctve a prevádzke: Centrum mladých olympionikov, o. z., so sídlom 

Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, IČO 42013526. 

4. Výstavbou a prevádzkovaním stavby nesmie byť ohrozená kvalita podzemných 

a povrchových vôd.  

5. Stavebník uhradí škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke dočasnej vodnej stavby 

v zmysle ustanovení Občianskeho resp. Obchodného zákonníka. 

6. Stavebník je povinný dbať, aby pri výstavbe neunikli do vôd nebezpečné látky a neohrozili 

ich akosť a zdravotnú nezávadnosť. 

7. Všetok stavebný odpad bude likvidovaný v súlade so zákonom o odpadoch. 

8. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na 

základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 

9. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia žiadateľ predloží všetky doklady 

vyplývajúce z podmienok pre realizáciu stavby tohto povolenia a doklady primerane podľa 

ustanovení § 17 § 18 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona. 

10. Pri výstavbe musia byť dodržané všetky zákonné ustanovenia, príslušné technické normy, 

predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a je nutné dbať na ochranu 

zdravia osôb na stavenisku. 

11. Orgán štátnej vodnej správy môže zmeniť alebo zrušiť podmienky rozhodnutia v novom 

konaní, ak je to v záujme ochrany vôd v zmysle § 73 ods. 12  vodného zákona. 

 

Námietky účastníkov konania: 

V konaní boli vznesené námietky účastníkom konania Ing. Ján Kunovský, Milochov 171, 

Považská Bystrica v rozsahu: 

„SVP, š.p. v stanovisku č. CZ 30347/2013/210 z 28.11.2013 uvádza podmienku, že do začiatku 

konania o povolení stavby bude zo strany MŽP SR udelený súhlas SVP, š.p. na odpredaj 

dotknutých pozemkov, čo sa doteraz nestalo. Minister životného prostredia p. Žiga listom 

z 19.03.2014 č. 4932/2014 mi oznámil, že žiadosť SVP, š.p. o odpredaj bola zamietnutá a celý 

spis bol odstúpený SVP, š.p. V roku 2017 som opäť požiadal MŽP SR o stanovisko 

k odpredaju pozemkov, stanovisko MŽP SR bolo také, že k dátumu žiadosti neevidujú žiadnu 

žiadosť o odpredaj pozemkov vo vlastníctve SVP, š.p. v k.ú. Milochov.“  

„Napriek právoplatnému územnému rozhodnutiu spochybňujem údajnú prístupovú miestnu 

komunikáciu, ktorá nie je v katastri zakreslená, nerieši ju územný plán Mesta Považská 

Bystrica a spôsob užívania pozemku, kde sa nachádza údajná miestna komunikácia, je č. 30 – 

štadión, ihrisko. Na pozemku, na LV nie je žiadne vecné bremeno.“ 

„Spochybňujem právoplatnosť stavebného povolenia Okresného úradu Považská Bystrica 

k stavbe SO 06 Dažďová kanalizácia, nakoľko do dnešného dňa sa stavba nezačal a od 

právoplatnosti ubehli viac ako dva roky. Žiadam stavebné povolenie prehodnotiť.“ 
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Námietkam sa nevyhovuje z dôvodov uvedených v odôvodnení rozhodnutia. 

 

 

II. 

 

podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona  

 

p o v o ľ u j e  

 

osobitné užívanie vôd – vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd. Časová platnosť 

povolenia sa určuje v zmysle § 21 ods. 4 písm. b) na dobu 10 rokov od nadobudnutia 

právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

 

Podmienky povolenia: 

1. Účelom osobitného užívania vôd je vypúšťanie odpadových vôd predčistených v čistiarni 

odpadových vôd do povrchových vôd Vodného diela Nosice. 

2. Množstvo vypúšťaných odpadových vôd - určené odpočtom na meradle vodovodnej 

prípojky z verejnej vodovodnej siete. 

3. Povolené hodnoty vypúšťaných odpadových vôd: 

- BSK5   =  20 mg.l
-1

      

      Miesto a početnosť odberu vzoriek – výustný objekt, 1 vzorka každých 6 mesiacov, vzorka 

typ „a“. 

4. Metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov znečistenia: odporúčané metódy na 

určovanie hodnôt ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách sú 

stanovené v prílohe č. 3 nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú 

požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. 

5. Spôsob, forma a početnosť odovzdávania výsledkov rozborov orgánu štátnej vodnej 

správy: v písomnej forme 1x ročne. 

6. Miesto a spôsob vypúšťania odpadových vôd: pozemok reg. C parc. č. 1664/56 k. ú. 

Milochov do povrchových vôd Vodného diela Nosice. 

7. V zmysle § 21 ods. 2 písm. d) a § 6 ods. 6 je prevádzkovateľ povinný merať vypúšťané 

odpadové vody, viesť evidenciu o množstve vypúšťaných odpadových vôd a oznamovať 

tieto údaje raz ročne poverenej osobe.  

8. Orgán štátnej vodnej správy môže toto povolenie zmeniť, alebo zrušiť v novom konaní, ak 

sú splnené podmienky ustanovené v § 24 vodného zákona.  

9. Práva a povinnosti vyplývajúce z povolenia na osobitné užívanie vôd, ktoré bolo vydané na 

účel spojený s vlastníctvom majetku, prechádzajú na ďalšieho nadobúdateľa takého majetku, 

ak bude tento majetok naďalej slúžiť účelu, na ktorý bolo povolenie na osobitné užívanie 

vôd vydané. Ďalší nadobúdatelia sú povinní oznámiť orgánu štátnej vodnej správy, že došlo 

k prechodu alebo prevodu vlastníctva majetku, s ktorým bolo spojené povolenie na osobitné 

užívanie vôd, do dvoch mesiacov odo dňa jeho uskutočnenia podľa § 22 ods. 1 vodného 

zákona. 

 

 

 

 

 



strana 5/8 rozhodnutia č. OU-TN-OSZP2-2019/002777-012 

 

5 
 

O d ô v o d n e n i e 

 

Dňa 16.10.2018 bolo OÚ Trenčín postúpené z OÚ Považská Bystrica podanie stavebníka 

Centrum mladých olympionikov, o. z., so sídlom Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, 

ktorým tento požiadal o vydanie povolenia na uskutočnenie dočasnej vodnej stavby „SO 07 

Kanalizačná prípojka + ČOV“ na pozemkoch p. č. KNC 1666/19 k. ú. Milochov zapísaná na 

liste vlastníctva č. 793 a 1664/56 k. ú. Milochov zapísaná na liste vlastníctva č. 5. Stavba je  

súčasťou stavby „Turistická báza Milochov“. Stavebník súčasne v zmysle § 21 ods. 1 písm. c) 

vodného zákona v súvislosti s touto stavbou požiadal o povolenie na vypúšťanie odpadových 

vôd do povrchových vôd. Dňom doručenia žiadosti OÚ Trenčín začalo v zmysle § 18 ods. 2 

správneho poriadok vodoprávne konanie. Nakoľko predložená žiadosť neobsahovala potrebné 

náležitosti, správny orgán  vyzval stavebníka na doplnenie dokladov k žiadosti a konanie 

prerušil rozhodnutím č. OU-TN-OSZP2-2018/029984-002/Hj zo dňa 22.10.2018. Po doplnení 

dokladov správny orgán listom č. OU-TN-OSZP2-2019/002777-006 zo dňa 04.02.2019 

oznámil začatie vodoprávneho konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a nariadil 

ústne pojednávania spojené s miestnym zisťovaním. Zároveň účastníkov konania a dotknuté 

orgány upozornil, že svoje pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak 

sa na ne neprihliadne. 

 

Na ústnom pojednávaní s vykonaním miestnej ohliadky dňa 05.03.2019 bola prejednaná 

žiadosť stavebníka spolu s doloženými stanoviskami účastníkov konania a dotknutých orgánov 

v zmysle zápisnice podpísanej zúčastnenými osobami.  

 

Odôvodnenie námietok: 

Námietka Ing. Kunovského, účastníka konania, vznesená na ústnom pojednávaní s vykonaním 

miestnej ohliadky, zapísaná do zápisnice: „SVP, š.p. v stanovisku č. CZ 30347/2013/210 

z 28.11.2013 uvádza podmienku, že do začiatku konania o povolení stavby bude zo strany 

MŽP SR udelený súhlas SVP, š.p. na odpredaj dotknutých pozemkov, čo sa doteraz nestalo. 

Minister životného prostredia p. Žiga listom z 19.03.2014 č. 4932/2014 mi oznámil, že žiadosť 

SVP, š.p. o odpredaj bola zamietnutá a celý spis bol odstúpený SVP, š.p. V roku 2017 som 

opäť požiadal MŽP SR o stanovisko k odpredaju pozemkov, stanovisko MŽP SR bolo také, že 

k dátumu žiadosti neevidujú žiadnu žiadosť o odpredaj pozemkov vo vlastníctve SVP, š.p. 

v k.ú. Milochov.“  

Námietke sa nevyhovuje z dôvodu uzatvorenia nájomnej zmluvy č. 330/26/10/2 zo 07.04.2010 

medzi SVP, š.p. a stavebníkom na dobu určitú od 01.04.2010 do 31.12.2035 na stavebné 

pozemky p. č.  KNC 1666/19 a 1664/56 k. ú. Milochov, ktorou je splnená podmienka v zmysle 

§ 139 ods. 1 stavebného zákona iného práv k pozemkom, na ktorých bude uskutočnená dočasná 

vodná stavba. 

 

Námietka Ing. Kunovského, účastníka konania, vznesená na ústnom pojednávaní s vykonaním 

miestnej ohliadky, zapísaná do zápisnice: „Napriek právoplatnému územnému rozhodnutiu 

spochybňujem údajnú prístupovú miestnu komunikáciu, ktorá nie je v katastri zakreslená, 

nerieši ju územný plán Mesta Považská Bystrica a spôsob užívania pozemku, kde sa nachádza 

údajná miestna komunikácia, je č. 30 – štadión, ihrisko. Na pozemku, na LV nie je žiadne 

vecné bremeno.“ 

Námietke sa nevyhovuje z dôvodu, nakoľko  podľa § 61 ods. 1 tretej vety stavebného zákona 

„Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo 

pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada.“ Námietka prístupovej komunikácie bola 
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uplatnená účastníkmi konania v územnom konaní, správny orgán ju zamietol, zamietnutie 

zdôvodnil v rozhodnutí o umiestnení stavby č. Ús.SP/775/2011/13116/TA5-A-10. 

 

Námietka Ing. Kunovského, účastníka konania, vznesená na ústnom pojednávaní s vykonaním 

miestnej ohliadky, zapísaná do zápisnice: „Spochybňujem právoplatnosť stavebného povolenia 

Okresného úradu Považská Bystrica k stavbe SO 06 Dažďová kanalizácia, nakoľko do 

dnešného dňa sa stavba nezačala a od právoplatnosti ubehli viac ako dva roky. Žiadam 

stavebné povolenie prehodnotiť.“ 

Námietke sa nevyhovuje z dôvodu, že nemá k povoľovanej veci, k uskutočneniu dočasnej 

vodnej stavby „SO 07 Kanalizačná prípojka + ČOV“ žiadny vzťah. 

 

V konaní boli predložené doklady: listy vlastníctva stavebných pozemkov, vzťah k pozemkom 

preukázaný listami vlastníctva a nájomnou zmluvou zo 07.04.2010 medzi SVP, š.p. 

a stavebníkom, projektová dokumentácia vyhotovená oprávnenou osobou, právoplatné územné 

rozhodnutie príslušného stavebného úradu o umiestnení stavby „Turistická báza Milochov“, 

záväzné stanovisko obce podľa § 140b stavebného zákona zo dňa 23.03.2018, ktorým overuje 

dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí, správny poplatok, stanovisko SVP, š.p., 

OZ Piešťany zo dňa 26.11.2018.  

 

OÚ Trenčín oboznámil s podkladmi rozhodnutia v zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku 

všetkých účastníkov konania zaslaním zápisnice z ústneho pojednávania, právoplatného 

územného rozhodnutia, záväzného stanoviska obce  a stanoviska SVP, š.p., OZ, námietky 

k zaslaným podkladom účastníkmi konania neboli vznesené.  

 

K povoľovanej stavbe sa ďalej kladne vyjadrili účastníci konania a dotknuté orgány 

a organizácie: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany vyjadrenie k inundačnému 

územiu č. CS SVP OZ PN 3695/2018/3 z 18.07.2018, OÚ Považská Bystrica, OSŽP, vyjadrenie 

z hľadiska vodných pomerov č. OPB-OSZP-2018/003783-2/ZB4 z 28.03.2018, OÚ Považská 

Bystrica, OSŽP, vyjadrenie z hľadiska ochrany prírody a krajiny OPB-OSZP-2018/003782-2 

ZJ16 10 zo dňa 22.03.20189, Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica 

vyjadrením č. 2218/23/2018-CA zo dňa 20.04.2018,Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

záväzným stanoviskom k stavbe v ochrannom pásme dráhy č. 17173/2018/SŽDD/37548 zo dňa 

18.05.2018 Reming Consult, a.s., Bratislava záväzné stanovisko č. 470/501/33/2018/Ka zo 

07.02.2018, Ministerstvo obrany SR STANOVISKO č. ASMdpS-1-198/2018 z 05.02.2018.  

 

S prihliadnutím na to, že navrhované riešenie ja žiadateľom technicky zdôvodnené a podľa 

preskúmania predložených dokladov nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske 

a všeobecné záujmy, orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia. 

 

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov vo výške 100.- eur bol uhradený prevodným príkazom. 

 

 

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 jeho 
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doručenia na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. Toto rozhodnutie je preskúmateľné 

súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

Príloha pre stavebníka: 1x overená projektová dokumentácia 

 

       

 

 

 

 

 

 

    Ing. Jana Hurajová 

 vedúca odboru 

 

 

 

 

 

Toto rozhodnutie sa oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku 

z dôvodu neznámych účastníkov konania, vlastníkov pozemkov p. č. 1666/1 a 1666/24 k. ú. 

Milochov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň 

vyvesenia je dňom doručenia. Toto oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Považská 

Bystrica podľa ustanovenia § 26 ods. 2 správneho poriadku. 

 

 

 

Vyvesené dňa:                                                                    Pečiatka, podpis: 

 

 

Zvesené dňa:                                                                       Pečiatka, podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručuje sa: 

Účastníci konania:          

1. Centrum mladých olympionikov, o. z., Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica  

2. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834,              

921 80 Piešťany 

3. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Správa povodia stredného Váhu I. Púchov, 020 

71 Nimnica 97 

4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 
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5. Jozefa Belásová, Milochov 168, 017 06 Považská Bystrica 

6. Ľubomíra Hojdiková, Milochov 282, 017 06 Považská Bystrica 

7. Vladimír Hojdik, Robotnícka 289/7, 017 01 Považská Bystrica 

8. Mgr. Marcel Belás, Štúrova 42/15, 017 01 Považská Bystrica 

9. Ing. Ján Kunovský, Milochov 171, 017 06 Považská Bystrica 

10. Mária Kunovská, Milochov 171, 017 06 Považská Bystrica 

11. Pavol Hájek, Milochov 330, 017 06 Považská Bystrica 

12. Vlastníci pozemkov p.č. 1666/1 a 1666/24 k.ú. Milochov – doručuje sa verejnou 

vyhláškou 

13. Ing. Imrich Juríček, Projart s.r.o., Centrum 28/33, 017 01 Považská Bystrica 

14. Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácie Považská Bystrica, Komenského 107/3, 

017 01 Považská Bystrica 

15. Mesto Považská Bystrica, MsÚ, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica 

 

Na vedomie: 

16. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 

017 01 Považská Bystrica 

17. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová ul. č. 2, 917 01 Prievidza 

 

 


