OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hviezdoslavova 3

KÓPIA

911 01 Trenčín
____________________________________________________________________________________

Číslo spisu

Trenčín

OU-TN-OSZP3-2020/027819-006

14. 10. 2020

Vybavuje

ROZHODNUTIE
Verejná vyhláška
Popis konania / Účastníci konania
Povolenie na uskutočnenie líniovej vodnej stavby: „Výstavba komunikácie a inžinierskych sietí“ SO 105.1
Rozšírenie distribučného vodovodu, SO 105.2 Požiarna nádrž, Trenčianske Jastrabie,
Stavebník: Nové Hôrky, s. r. o., Trenčianske Jastrabie č. 467, 913 22 Trenčianske Jastrabie, IČO: 52 262 804
Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 1 a § 5 zákona číslo
525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, podľa § 61 zákona číslo 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 a ako špeciálny
stavebný úrad v zmysle § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní žiadosti stavebníka, predloženého projektu vodnej stavby a na
základe výsledku vodoprávneho konania
vydáva
stavebníkovi: Nové Hôrky, s. r. o., Trenčianske Jastrabie č. 467, 913 22 Trenčianske Jastrabie, IČO: 52 262 804,
p o v o l e n i e na uskutočnenie líniovej vodnej stavby:
„Výstavba komunikácie a inžinierskych sietí“ SO 105.1 Rozšírenie distribučného vodovodu, SO 105.2 Požiarna
nádrž, Trenčianske Jastrabie,
podľa § 26 vodného zákona, v súlade s ustanoveniami § 66 stavebného zákona a v súlade s ustanoveniami zákona
číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Vodná stavba sa bude realizovať na pozemkoch parc. C-KN č. 3983, 2134/1, v k. ú. Trenčianske Jastrabie.
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Účelom líniovej vodnej stavby je rozšírenie distribučného verejného vodovodu a vybudovanie požiarnej nádrže za
účelom zabezpečenia dostatočného množstva pitnej, úžitkovej vody rozšírením a predĺžením jestvujúceho vodovodu
DN 100 v Trenčianskom Jastrabí pre novú lokalitu výstavby 21 rodinných domov. V rámci rozšírenia vodovodu sú
navrhnuté 3 vodovodné rady. Požiarna nádrž s objemom 22 m³ bude zabezpečovať požiarnu vodu pre 21 rodinných
domov.
Rozsah povoľovanej vodnej stavby:
SO 105.1 Rozšírenie distribučného vodovodu
Vodovodný rad „F-2-3-5“ z HDPE DN 100 PN 16, dĺžky 209 m – úsek od napojenia na verejný vodovod po Tkus DN 100.
Vodovodný rad „F-2-3-6“ z HDPE DN 100 PN 16, dĺžky 30,49 m a
Vodovodný rad „F-2-3-7“ z HDPE DN 100 PN 16, dĺžky 32,2 m – ukončené podzemnými hydrantmi DN 100.
Všetky podzemné hydranty budú riešené na odbočke.
SO 105.2 Požiarna nádrž
Zabezpečenie požiarnou vodou pre objekty rodinných domov bude cez navrhovaný objekt SO 105.2 Požiarna nádrž,
ktorý bude zabezpečovať požiarnu vodu pre 21 rodinných domov, každý s podlahovou plochou do 200 m². Potreba
požiarnej vody 12 l/s, bude zabezpečená z nádrže 22 m³, nádrž bude naplnená požiarnou vodou jednorázovo –
cisternovým vozidlom. Po vyprázdnení nádrže musí byť do 36 hodín zabezpečené jej opätovné naplnenie.
A. Záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby:
1. Stavebníkom vodnej stavby je Nové Hôrky, s. r. o., Trenčianske Jastrabie č. 467, 913 22 Trenčianske Jastrabie,
IČO: 52 262 804.
2. Vodná stavba sa bude realizovať dodávateľsky: DAPEKO, s. r. o., Mládeže 556/77, 908 45 Gbely, IČO: 52221750
3. Povolenie sa vzťahuje na realizáciu vodnej stavby podľa projektovej dokumentácie z 10/2019, vypracovanej Ing.
Jakubom Mrlianom, autorizovaným stavebným inžinierom, číslo oprávnenia 5720*12, 032 31 Hybe 171, overenej
vo vodoprávnom konaní.
4. So stavbou začať najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohoto rozhodnutia. V prípade, že sa
so stavbou nezačne do dvoch rokov, stratí toto povolenie platnosť.
5. So stavebnými prácami nemožno začať skôr, ako toto Rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.
6. Oznámiť začatie a ukončenie stavebných prác Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie
– oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia.
7. Prerokovať s Okresným úradom Trenčín, odborom starostlivosti o životné prostredie – oddelením ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu prác nutné a v značnej
miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
8. Nahradiť škodu spôsobenú pri výstavbe alebo prevádzke povolenej vodnej stavby v zmysle ustanovení
Občianskeho zákonníka č. 509/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, resp. Obchodného zákonníka č. 513/1991
Zb. v znení neskorších predpisov.
9. Pri realizácii stavby musia byť dodržané predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, ochrany
zdravia a osôb na stavenisku.
10. Pred začatím realizácie stavby je stavebník povinný požiadať správcov inžinierskych sietí o ich vytýčenie a počas
realizácie stavby je povinný riadiť sa ich pokynmi.
11. Rešpektovať nasledovné podmienky vyjadrenia Trenčianskych vodárni a kanalizácii a.s., Kožušnícka 4, 911 05
Trenčín, č. 1975/2020-3 z 15. 07. 2020:
Predloženú PD žiadame upraviť v zmysle platných STN 75 5401 a 01 3462 nasledovne:
-v mieste pripojenia novej vetvy vodovodu žiadame osadiť T tvarovku a navrhnúť 3 uzávery,
-na potrubí vodovodného radu „1“ žiadame navrhnúť podzemné hydranty v predpísaných vzdialenostiach, v
najvyšších a najnižších bodoch trasy vodovodného potrubia žiadame umiestniť hydranty s funkciou vzdušníka, resp.
kalníka,
-navrhované vetvy vodovodu žiadame pomenovať v zmysle platného prevádzkového poriadku vodovodu v obci
Trenčianske Jastrabie,
-žiadame dopracovať pozdĺžne profily vetiev „2“ a „3“ a taktiež kladačské plány navrhovaných 3 vetiev,
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-požiarnu nádrž žiadame umiestniť mimo ochranné pásmo vodovodného potrubia.
Upozorňujeme Vás, že v prípade ak naša spoločnosť nebude prevádzkovať navrhované rozvody vodovodu (stavba
nebude vybudovaná v zmysle uvedených podmienok) budeme trvať na dodatočnom vybudovaní vodomernej šachty
na začiatku novej vodovodnej vetvy. Nové odberné miesta bude možné zriadiť pre navrhované rodinné domy až po
vybudovaní a skolaudovaní verejného vodovodu v predmetnej lokalite a po vysporiadaní majetko-právneho stavu
vybudovaného verejného vodovodu.
-Navrhované vetvy vodovodu žiadame realizovať z HDPE potrubia spájaného elektrospojkami.
-Vodovodné potrubie v celej dĺžke žiadame opatriť vyhľadávacím káblom.
-Potrubie v OC chráničke žiadame uložiť na klzné objímky RACI a konce chráničky žiadame uzavrieť tesniacou
manžetou.
-Žiadame predložiť výkres priečnych profilov navrhovanej komunikácie, v ktorých bude zakreslené uloženie
jednotlivých inž. sietí.
Ďalej uvádzame vybraté všeobecné požiadavky pre budovanie verejných sietí v súlade s platnou legislatívou SR:
-V súlade so zákonom NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení
neskorších predpisov, § 3 ods. 2, môže byť vlastníkom verejného vodovodu a kanalizácie len právnická osoba so
sídlom na území SR. Pri realizácií inžinierskych sietí budú dodržané vzájomné vzdialenosti v súlade s STN 73 6005,
výnimku musí odsúhlasiť budúci prevádzkovateľ.
-Vodovodné potrubie v celej dĺžke bude opatrené vyhľadávacím vodičom, vyvedeným do samostatných
hydrantových poklopov na izolačnú dosku, nad potrubie bude uložená fólia. Vodovodné prípojky a podzemné
požiarne hydranty musia byť na vodovod napojené odbočením s uzáverom a zemnou súpravou.
-Vrcholové body, armatúry, zmeny smerového vedenia budú označené v súlade s STN 75 5025. Na oblúkoch, pod
poklopmi, pätkovými kolenami, šupátkami, hydrantmi budú osadené zaisťovacie bloky, tieto je potrebné zakresliť
do kladačského plánu.
-Všetky navrhované podzemné hydranty osadené na verejnom vodovode budú vo funkcii vzdušníkov a kalníkov.
-Pri výstavbe dodrží investor všetky všeobecne záväzné predpisy, ktoré sa týkajú o.i. hĺbky uloženia inž. sietí,
použitých materiálov, obsypov potrubia, atď.
-Akékoľvek zmeny technického riešenia počas realizácie sietí je nutné konzultovať s pracovníkmi TVK, a. s., a
dokumentovať v Stavebnom denníku stavby.
-Prerušenia v dodávke vody, ktoré vyplynú z realizácie navrhovaného vodovodu, je nutné v časovom predstihu
konzultovať s pracovníkmi našej TVK a.s.
-Počas výstavby žiadame, aby trasa inž. sietí v správe našej spoločnosti zostala trvale prístupná – nesmú byť na
verejných sieťach umiestnené skládky materiálov, žeriav a pod.
-V prípade, že ku dňu kolaudácie nebude realizovaná konečná úprava a niveleta povrchu komunikácie, požadujeme
obetónovať navrhnuté armatúry a žiadame zabezpečiť ich ochranu betónovými prstencami. Za poškodenie armatúr
do vybudovania finálneho povrchu komunikácie zodpovedá stavebník. V zmysle zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, § 27, ods. 4, je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne
prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu majúce vzťah k terénu, k
pozemnej komunikácii alebo inej stavbe.
-Pokiaľ má byť vodovod po vybudovaní a uvedení do prevádzky odovzdaný do prevádzky TVK, a. s., musí byť
uložený vo verejnom priestranstve alebo v pozemkoch, na ktoré bude v prospech prevádzkovateľa zriadené vecné
bremeno.
-Pred začatím stavebných prác je nutné vytýčiť existenciu verejného vodovodu v teréne na základe objednávky
pracovníkmi našej spoločnosti (p. Repa, kontakt: repa@tvkas.sk, tel.: 0903 403 627) a následne plne rešpektovať
STN 73 6005 Priestorová úprava vedení a zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
§ 19, ods. 2. a 5.
-Akékoľvek zásahy do existujúcich verejných sietí t.j. prepojenie vodovodného potrubia DN 100 pre navrhovanú
lokalitu na jestvujúce vodovodné potrubie DN 100 (ostrý prepoj), môže realizovať len jeho prevádzkovateľ.
-Pre navrhovanú stavbu verejného vodovodu je určený technický dozor, vedúci Divízie voda Trenčín p. Repa
(kontakt: repa@tvkas.sk, tel.: 0903 403 627). Technický dozor musí odsúhlasiť uloženie a obsypy potrubia a
zúčastniť sa tlakových skúšok.
-Počas výstavby žiadame prizývať našich zamestnancov k funkčným skúškam. Pokiaľ záznamy o vykonaných
skúškach nebudú potvrdené pracovníkmi TVK a. s., naša spoločnosť nevydá súhlas ku kolaudácii stavby a nevstúpi
do jednania s vlastníkom o prevzatí vybudovaných vodných stavieb do prevádzky.
-Toto vyjadrenie sa vydáva len pre účely vydania stavebného povolenia na vodné stavby. PD prípojok, spracované
pre jednotlivé nehnuteľnosti, ktoré sa napájajú na navrhované verejné siete, je nutné predložiť na vyjadrenie na
TVK, a. s. Vyjadrenie vydáme k technickému riešeniu prípojok.
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-V zmysle zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách vodovodné prípojky
nie sú súčasťou verejného vodovodu.
-Vodovodné prípojky sa napoja na verejné vodovodné potrubie v minimálnej vzdialenosti 1 m od hydrantov.
Vyjadrenie k prevzatiu verejných vodných stavieb do prevádzky TVK, a. s.:
Pokiaľ bude v rámci kolaudačného konania vyhodnotené, že počas výstavby boli dodržané všetky vyššie uvedené
podmienky a všeobecne právne predpisy a normy a investor vodných stavieb predloží budúcemu prevádzkovateľovi
žiadosť o prevzatie vybudovaných stavieb do prevádzky a doloží podklady v zmysle Zoznamu povinných príloh
k prevádzkovej zmluve; TVK a. s., prehlasuje, že vstúpi do rokovania o prevzatí do prevádzky vodných stavieb v
súlade so zákonom NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších
predpisov, § 17 a § 18 do svojej prevádzky.
V prípade, ak naša spoločnosť nebude po dobudovaní prevádzkovať navrhované rozvody verejného vodovodu,
budeme trvať na dodatočnom vybudovaní vodomernej šachty osadenej do 10 m od napojenia novej vodovodnej
vetvy na jestvujúci verejný vodovod a na realizácií jedného bodu napojenia (prepojenie na verejný vodovod v ďalších
miestach s nezrealizuje).
Do usporiadania prevádzkových vzťahov s vlastníkom nových sietí TVK a. s., jednotlivým vlastníkom pozemkov
nepripojí prípojku na verejné siete, neosadí meradlo a neuzavrie zmluvu o dodávke.
12. Rešpektovať podmienky vyjadrenia SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, č. TD/
NS/0707/2020/Ga z 21.09.2020:
- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie
uvedenej stavby nie je v kolízií s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných
všeobecne záväzných právnych predpisov.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo
bezpečnostných pásiem,
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred
zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Pavol Pediač, e-mail: pavol.pediac@spp-distribucia.sk) na vykonanie
kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie;
výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia
proti poškodeniu,
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná,
pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.
č.: 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet
na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške
300,-eur až 150 000,- eur, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu
všeobecného ohrozenia podľa §284 a §285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky
všeobecne prospešného zariadenia podľa §286, alebo §288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom
pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a
pod.,
- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v
bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.
13. Rešpektovať vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, č. 6612016591 z 18.06.2020:
- Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii spoločnosti Slovaka Telekom, a. s. a/alebo DIGI Slovakia,
s. r. o.
-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.
-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 nasledujúceho bodu.
-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
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týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom,
a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti
povereného správou sieti: František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289.
-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.
-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.
-Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných
dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zaradení.
-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.
-Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č.
351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
-V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové
vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom
území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy,
televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od
prevádzkovateľov týchto zariadení.
-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/vyjadrenia.
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
-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.
-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.
-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.
-Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje
žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
14. Rešpektovať podmienky vyjadrenia Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, č.
CD84776/2019 z 20. 11. 2019:
-Pri výstavbe inžinierskych sietí doporučujeme koordináciu prác so Západoslovenskou distribučnou, a.s., Bratislava,
z dôvodu výstavby distribučných rozvodov VN a NN pre pripájanie rodinných domov na elektrickú energiu.
-Verejné osvetlenie sa pripojí na el. energiu na podp. bode. č. 237 na existujúci rozvod verejného osvetlenia
zameraním spotreby el. energie.
-Preložka podp. bodu č. 238 vonkajšieho vedenia NN sa zrealizuje na náklady žiadateľ v zmysle zákona č. 251/2012
Z. z. o energetike.
15. Rešpektovať podmienky stanoviska Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911
01 Trenčín, č. KPUTN-2019/16109-2/52144 z 02. 07. 2019:
-Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným
predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo
oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese: https://www.pamiatky.sl/sk/page/na-stiahnutie.
-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 oznámiť nález KPÚ Trenčín
priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný
deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo
ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do
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obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu
nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže
vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety
metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je
povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o
náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii
nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.
- KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných
prác až po ich ukončenie.
16. Rešpektovať podmienky záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného stanoviska v Trenčíne,
Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, č. B/2019/03117-003/H6 z 30.7.2019:
- Podľa §132 ods. 1 zák. č. 87/2018 Z. z. každý, kto projektuje alebo stavia bytovú budovu určenú na predaj alebo
prenájom alebo nebytovú budovu určenú na poskytovanie služieb (§130 ods. 1 písm. b) a c), je povinný vykonať také
preventívne opatrenia, aby objemová aktivita radónu vo vnútornom ovzduší budovy počas pobytu osôb v priemere
za kalendárny rok neprekračovala referenčnú úroveň 300 Bq.m-3 za kalendárny rok.
- Pri kolaudácii stavby preukázať: právoplatné stavebné povolenie stavby, zápis o prevzatí a odovzdaní stavby,
laboratórny rozbor vody, doklady o tlakovej skúške vodovodu.
-Navrhovaná stavba sa nachádza v ochrannom pásme II. Stupňa prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd
v Trenčianskych Miticiach, ktoré bolo vyhlásené Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.
66/2000Z.z.
17. Rešpektovať záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, ODI, Kvetná 7, 911 42
Trenčín, č. ORPZ-TN-ODI-197-005/2019-ING z 27.11.2019:
-Parametre dopravného priestoru, navrhovanej miestnej obslužnej komunikácie, chodníka a dopravného napojenia
lokality na cestu III/1861, vrátane polomerov obrúb vnútorných smerových oblúkov, požadujeme zrealizovať v
súlade s STN 73 6110/Z2 a STN 73 6102.
-Upozorňujeme na potrebu zabezpečenia dostatočných rozhľadových pomerov v mieste pripojenia obslužnej
komunikácie na priľahlú cestu III/1861, ako aj v mieste styku navrhovaných miestnych komunikácií (vetvy A, B,
C) a to reguláciou polohy a spôsobu oplotenia jednotlivých pozemkov, ako aj odstránením všetkých nežiadúcich
objektov nachádzajúcich sa v uvažovanom rozhľadovom poli vodiča.
-ODI opätovne upozorňuje na potrebu riešenia organizácie pešej dopravy – bezpečného prístupu peších účastníkov
cestnej premávky k najbližším zastávkam SAD a k infraštruktúre obce. Výstavbu prístupovej komunikácie a
rodinných domov ODI požaduje časovo a projekčne zosúladiť s plánovanou výstavbou chodníka popri ceste III/1861
tak, aby ku dňu kolaudácie uvedených objektov, resp. ich uvedenia do užívania, bol zároveň vyriešený bezpečný
pohyb peších medzi riešeným územím a zvyšnou časťou obce.
-Pri navrhovaní šírky chodníkov požadujeme zohľadniť potrebné bezpečnostné odstupy v zmysle STN 73 6110,
čl. 12.3.4.2.
-ODI požaduje v spolupráci s príslušným cestným správnym orgánom a obcou Trenčianske Jastrabie určiť novú
polohu umiestnenia dopravných značiek IS 36a a IS 36b tak, aby sa miesto navrhovanej križovatky nachádzalo v
území, v ktorom platia ustanovenia pravidiel cestnej premávky upravujúce správanie sa v obci.
-Vzhľadom na charakter plánovanej výstavby a predpokladaný pohyb peších účastníkov cestnej premávky,
požadujeme vybudovaním verejného osvetlenia vyriešiť osvetlenie komunikácií, vrátane cesty III/1861 v úseku od
navrhovanej križovatky po súčasnú polohu začiatku – vjazdu do obce Trenčianske Jastrabie.
-Úprava chodníkov a obrubníkov v miestach budúcich vjazdov k plánovaným rodinným domom bude riešená tak,
aby nedošlo k zmenám pozdĺžneho profilu priľahlého chodníka, ako aj k zúženiu jeho šírky (STN 73 6110).
-Potreby statickej dopravy každého z uvažovaných rodinných domov budú riešené v súlade s STN 73 6110/Z2 a to
min. 2 parkovacími miestami, ktoré musia byť umiestnené mimo navrhovanej miestnej komunikácie.
-Použité dopravné značenie – spôsob jeho vyhotovenia a umiestnenia musí spĺňať podmienky STN 01 8020,
Vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z. a § 61/3 Zákona č. 8/2009 Z. z.
-V prípade, že stavbou dôjde k zásahu do priľahlej cesty III/1861 a obmedzeniu dopravy, požadujeme projekt
dočasného dopravného značenia predložiť na odsúhlasenie ODI najneskôr 30 dní pred začatím stavebných prác,
pričom presný termín realizácie je potrebné v dostatočnom časovom predstihu dohodnúť s ODI a príslušným cestným
správnym orgánom.
-ODI požaduje prizvanie svojho zástupcu ku kontrole správnosti umiestnenia dopravného značenia a ku kolaudácii
stavby.
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18. Rešpektovať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie
– oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgánu OH, č. OU-TNOSZP3-2019/035633-002 SLI z 30.10.2019:
-Investor stavby, je povinný zabezpečiť, aby dodávateľ stavebných prác dodržiaval ustanovenia § 14 zákona o
odpadoch ako držiteľ odpadov, najmä zabezpečiť podmienky na ich dôsledné triedenie podľa druhov, vykonávanie
ich evidencie od ich vzniku a ich následné zhodnotenie, alebo zneškodnenie len na povolených zariadeniach v zmysle
zákona o odpadoch.
-Zabezpečiť zhromažďovanie a skladovanie vytriedených odpadov podľa druhov na vyčlenených plochách a
vhodných nádobách, kontajneroch a zabezpečiť ich pred zhodnotením, odcudzením, alebo iným nežiaducim
účinkom do doby ich odovzdania oprávneným organizáciám.
-Odpad – výkopová zemina je potrebné odovzdať len osobe, ktorá na to má povolenie podľa § 97 ods. 1, písm. d)
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a prevádzkuje miesto na to určené v zmysle ustanovení stavebného zákona.
-Osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie (držiteľ odpadov) podľa § 77 ods. 4 zákona o odpadoch je povinná
pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácie stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z
demolácii materiálovo zhodnotiť.
-Priebežne odvážať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa v okolí stavby nevytváralo žiadne
zhromažďovanie odpadov na voľných plochách.
-Zneškodniť odpady skládkovaním, ak ich zhodnotenie nie je ďalej možné, alebo účelné, len na skládkach odpadov,
ktorých prevádzkovanie je povolené v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch.
-Investor stavby ako pôvodca odpadov je povinný po realizácii stavby podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod č. 5 zákona o
odpadoch požiadať o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu OÚ Trenčín, OSŽP. Ku kolaudačnému konaniu predložiť
prehľad jednotlivých druhov odpadov v tonách a preukázať využitie, alebo zneškodnenie jednotlivých druhov
odpadov v súlade s ustanovením zákona o odpadoch. (Vážne lístky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie, alebo
využitie odpadov od oprávnených organizácií).
19. Rešpektovať podmienky vyjadrenia Ministerstva zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2,
837 52 Bratislava, č. S14932-2020-IKŽ z 21.09. 2020:
-Realizácia vodnej stavby sa dotýka ochrany záujmov podľa zákona č. 538/2005 Z. z. nakoľko sa navrhuje v
ochrannom pásme II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Trenčianskych Miticiach (vyhláška MZ SR č.
66/2000 Z. z.), na ktoré sa vzťahujú ustanovenia § 28, § 40 ods. 2 a § 50 ods. 17 písm. b) zákona č. 538/2005 Z.
z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych
vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súvislosti s výkopovými prácami
dávame do pozornosti oznamovaciu povinnosť v zmysle § 4 zákona č. 538/2005 Z. z., pri zistení výskytu podzemnej
vody s prejavmi zvýšenej teploty, mineralizácie alebo plynov. Pri samotnej realizácii stavby je potrebné rešpektovať
skutočnosť, že v ochrannom pásme II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov je zakázané vykonávať všetky
činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej
minerálnej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných minerálnych zdrojov
v Trenčianskych Miticiach a navrhovať k tomu primerané riešenia, postupy a materiály.
20. Rešpektovať podmienky vyjadrenia TSK, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín č. TSK/2019/07471-6 z
18.11.2019:
-V mieste, kde je v súčasnosti odvodňovacia priekopa bude vybudovaný priepust, osadený do betónového lôžka s
betónovými čelami a plynulo napojený na jestvujúcu priekopu, ktorá bude vydláždená priekopovými tvárnicami v
dĺžke 25,5 m uložené do betónového lôžka.
-Novovybudovaný vjazd musí byť vyspádovaný tak, aby dažďové vody zo spevnenej plochy a novej miestnej
komunikácie nezaplavovali a neznečisťovali cestnú komunikáciu č. III/1861. V prípade znečistenia odstrániť
okamžite na vlastné náklady.
-Vybudovaním nového napojenia na cestnú komunikáciu č. III/1861 nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích
pomerov cestnej komunikácie III/1861,
-Vybudovaním vjazdu nesmie dôjsť k zmene šírkových pomerov cestnej komunikácie III/1861,
-Pri výjazde na cestnú komunikáciu III/1861 nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a musí
byť trvale zabezpečený dostatočný rozhľad na všetky dopravné smery v zmysle platných STN.
-Dodržať podmienky stanovené správcom komunikácie – Správa ciest TSK.
-Do vydania kolaudačného rozhodnutia stavby (SO) bude potrebné majetkovo-právne vysporiadanie parcely
dotknutej vyššie uvedenou stavbou: CKO č. 3983 k. ú. Trenč. Jastrabie, ktorej vlastníkom je Trenčiansky
samosprávny kraj, kontaktná osoba Mgr. Stanislav Svatík.
-5 dní pred začatím stavebných prác zaslať písomnú informáciu o začiatku stavebných prác na Správu ciest TSK –
cestmajsterstvo v Trenčíne, kontaktná osoba Vladimír Bednár.
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-Po ukončení stavebných prác očistiť cestnú komunikáciu, cestné príslušenstvo a upraviť okolitý terén cesty.
-Po ukončení prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na porealizačnú prehliadku.
-Ak sa po realizácii preukáže, že vznikli na dotknutom úseku nepriaznivé odvodňovacie pomery, resp. iné nedostatky,
stavebník stavby na výzvu správcu komunikácie a podľa jeho pokynov v určenom termíne prevedie potrebné
opatrenia na odstránenie tohto nedostatku na vlastné náklady.
-Stavebník zodpovedá za prípadné škody na cestnom telese, užívateľom cesty alebo na nehnuteľnom majetku tretích
osôb, vzniknuté z dôvodu realizácie pripojenia na cestu III. Triedy.
_TSK má právo svojej vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloženej
dokumentácie, čím žiadateľovi/stavebníkovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.
21. Vyjadrenie Správy ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín č. SC/2019/2423-2 z 23.10.2019,
-Zriadením vjazdu nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov cesty III/1861 a odvádzaniu povrchovej vody
na vozovku.
-Počas prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdný.
-Pri vykonávaní prác je úsek cesty potrebné vyznačiť prenosným dopravným značením v zmysle určenia Okresného
úradu, odboru CD a PK v Trenčíne.
-Počas prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na ceste.
22. Stavba bude dokončená v termíne do dvoch rokov od začatia stavebných prác.
23. Po ukončení výstavby rozšírenia verejného vodovodu, požiadať Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o
životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia o vydanie kolaudačného
rozhodnutia podľa § 26 vodného zákona.
B. Majetkové záležitosti:
Vodná stavba sa bude realizovať na pozemkoch parc. C-KN č. 3983, 2134/1, v k. ú. Trenčianske Jastrabie.
Toto stavebné povolenie neoprávňuje stavebníka k neoprávneným zásahom do práv iných osôb a preto práva z neho
plynúce môže začať vykonávať len ak nedôjde k takýmto neoprávneným zásahom.
C. Námietky účastníkov konania:
Zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli v priebehu vodoprávneho konania, ktoré bolo začaté dňa
14. 09. 2020, vznesené žiadne pripomienky proti vydaniu vodoprávneho povolenia.
D. Všeobecné ustanovenia:
Neoddeliteľnou súčasťou tohoto rozhodnutia je projektová dokumentácia z 10/2019, ktorú vypracoval Ing. Jakub
Mrlian, autorizovaný stavebný inžinier, číslo oprávnenia 5720*12, 032 31 Hybe 171, overenej vo vodoprávnom
konaní, ktorej jedna sada sa overená zasiela stavebníkovi a druhá sa ponecháva na Okresnom úrade Trenčín, odbore
starostlivosti o životné prostredie – oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, pre potreby
archivovania.
Odôvodnenie
Stavebník, Nové Hôrky, s. r. o., Trenčianske Jastrabie č. 467, 913 22 Trenčianske Jastrabie, podal dňa 24. 08.
2020 na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia – povolenia na uskutočnenie líniovej
vodnej stavby: „Výstavba komunikácie a inžinierskych sietí“ SO 105.1 Rozšírenie distribučného vodovodu, SO
105.2 Požiarna nádrž, Trenčianske Jastrabie.
Začatie vodoprávneho konania bolo oznámené listom, verejnou vyhláškou z 14. 09. 2020. Nakoľko to povaha veci
nevyžadovala, správny orgán upustil od ústneho pojednávania a zároveň upovedomil účastníkov konania a dotknuté
orgány, že svoje námietky môžu uplatniť v lehote osem dní od doručenia predmetného oznámenia. Nikto z účastníkov
konania a dotknutých orgánov neuplatnil v určenej lehote námietky k žiadosti o vodoprávne povolenie.
Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočnením
stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania.
Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.
Orgán štátnej vodnej správy v priebehu konania nezistil skutočnosti, ktoré by bránili povoleniu vodnej stavby. Preto
rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli
-žiadosť stavebníka doručená dňa 24.08.2020
-projektová dokumentácia z 10/2019
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-Listy vlastníctva,
-kópia katastrálnej mapy,
-Rozhodnutie o umiestnení stavby č.: SÚ 413/2019-002 MT z 19.09.2019,
-záväzné stanovisko stavebného úradu v zmysle § 140b stavebného zákona č. SÚ 703/2020-002 MT z 2.09.2020,
- vyjadrenia Trenčianskych vodárni a kanalizácii a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, č. 1975/2020-3 z 15. 07. 2020,
- vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, č. TD/NS/0707/2020/Ga z 21.09.2020,
- vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, č. 6612016591 z 18.06.2020,
- vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, č. CD84776/2019 z 20. 11. 2019,
- stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, č.
KPUTN-2019/16109-2/52144 z 02. 07. 2019,
-záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného stanoviska v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, č.
B/2019/03117-003/H6 z 30.7.2019,
- stanovisko Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, ODI, Kvetná 7, 911 42 Trenčín, č. ORPZ-TNODI-197-005/2019-ING z 27.11.2019,
-vyjadrenie Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddelenia ochrany prírody a
vybraných zložiek životného prostredia, orgánu OH, č. OU-TN-OSZP3-2019/035633-002 SLI z 30.10.2019,
-vyjadrenie Ministerstva zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 837 52 Bratislava, č.
S14932-2020-IKŽ z 21.09. 2020
-vyjadrenie Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddelenia ochrany prírody a
vybraných zložiek životného prostredia, orgánu OPaK, č. OU-TN-OSZP3-2019/035042-002 TKZ z 05.11.2019,
-vyjadrenie TSK, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín č. TSK/2019/07471-6 z 18.11.2019
- stanovisko MO SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, č. ASM-40-1807/2019 z
24.07.2019,
-stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, č. ORHZ-TN1-1033-001/2019 z
28.10.2019,
-Vyjadrenie Správy ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín č. SC/2019/2423-2 z 23.10.2019
Správny poplatok: V zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
sadzobníka správnych poplatkov, položka 60 písm. g), správny poplatok bol uhradený v hodnote 100,- eur.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote 15
dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Toto rozhodnutie je
preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
Prílohy:
Overená projektová dokumentácia pre stavebníka
Toto rozhodnutie sa účastníkom konania, vlastníkom susedných pozemkov oznamuje podľa § 69 ods. 2 stavebného
zákona verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené na úradnej tabuli Okresného úradu Trenčín a Obce Trenčianske
Jastrabie po dobu 15 dní. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesené dňa:................................................. Zvesené dňa:.........................................................

Pečiatka, podpis:............................................. Pečiatka, podpis:..................................................

Identifikovaní účastníci konania, ktorým sa doručuje oznámenie verejnou vyhláškou:
Nové Hôrky, s. r. o., Trenčianske Jastrabie č. 467, 913 22 Trenčianske Jastrabie
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Ing. Martina Müllerová, Odbojárov 1806/18G, 911 01 Trenčín
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Obec Trenčianske Jastrabie, 913 22 Trenčianske Jastrabie 102
Ing. Jakub Mrlian, 032 31 Hybe 171
Vlastníci susedných pozemkov k pozemku parc. C-KN č. 3983, 2134/1, k. ú. Trenčianske Jastrabie

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru
Doručuje sa
Nové Hôrky s.r.o.
Trenčianske Jastrabie 467
913 22 Trenčianske Jastrabie
Slovenská republika
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282 20A
911 01 Trenčín
Slovenská republika
Obec Trenčianske Jastrabie
Trenčianske Jastrabie 102
913 22 Trenčianske Jastrabie
Slovenská republika
Martina Műllerová
Odbojárov 1806 86
911 01 Trenčín
Slovenská republika
Jakub Mrlian
Hybe 171
032 31 Hybe
Slovenská republika
Na vedomie
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 5
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 1
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne, Kvetná 7, 911 42 Trenčín 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Trenčín 1
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 5
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, P.O.Box 52, 830 07 Bratislava 37
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