OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

KÓPIA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Trenčín

OU-TN-OSZP3-2021/005407-004

15. 03. 2021

Rozhodnutie
Verejná vyhláška
Popis konania / Účastníci konania
Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a povolenie na osobitné užívanie vôd „Domová ČOV, typ. AT6, v obci
Svinná“, ktorá je súčasťou stavby „Autosalón ICARI Svinná“ na pozemkoch C-KN parc. č. 1171/2, 3448 (vodná
plocha), E-KN parc. č. 356/21, v k. ú. Svinná.
Stavebník: Petra Grajzová, Dolné Držkovce 251, 956 54 Dolné Držkovce
Výrok
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 ustanovení § 1 a § 5 zákona č.
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 č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po
preskúmaní žiadosti stavebníka, ktorým je Petra Grajzová, Dolné Držkovce 251, 956 54 Dolné Držkovce a podľa
výsledkov vodoprávneho konania v súlade s ustanoveniami § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
I. p o v o ľ u j e
podľa § 26 vodného zákona uskutočniť vodnú stavbu „Domová ČOV, typ. AT6, v obci Svinná“, ktorá je súčasťou
stavby „Autosalón ICARI Svinná“ na pozemkoch C-KN parc. č. 1171/2, 3448 (vodná plocha), E-KN parc. č. 356/21,
v k. ú. Svinná, v tomto rozsahu:
- Kanalizačné potrubie PVC DN 125 v dĺžke 2,5 m
- Kanalizačné potrubie PVC DN 160 v dĺžke 10 m
- Čistiareň odpadových vôd AQUATEC AT6
- Revízna šachta – 1 ks
- Výustný objekt so žabou klapkou
Účelom povoľovanej vodnej stavby je čistenie splaškových odpadových vôd v čistiarni odpadových vôd typu
AQUATEC AT6 a ich odvedenie kanalizačným potrubím do potoka Svinianský potok. Navrhované kanalizačné
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potrubie bude prevedené z PVC DN 125 rúr kanalizačných v dĺžke 2,5m a z PVC DN 160 rúr kanalizačných v dĺžke
10 m. V mieste vyústenia kanalizačnej prípojky investor zriadi výustný objekt so žabou klapkou.
Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky a povinnosti:
A/ V š e o b e c n é u s t a n o v e n i a:
1. V súlade s § 36 ods. 4 vodného zákona, povolenie na stavbu sa vydáva na dobu určitú - do doby vybudovania a
uvedenia do prevádzky verejnej kanalizácie v danej lokalite.
2. Stavebník: Petra Grajzová, Dolné Držkovce 251, 956 54 Dolné Držkovce
3. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ prác bude vybratý vo výberovom konaní.
4. Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od jej začatia.
5. Povolenie sa vzťahuje na realizáciu vodnej stavby podľa projektovej dokumentácie z 11/2018, vypracovanej
Ladislavom Lištiakom, odborne spôsobilým technikom vo výstavbe s osvedčením SKSI č.j. T2 – 083/2002,
KERAMOSPOL projekt, s.r.o, a Ing. Jánom Fiamom, autorizovaným stavebným inžinierom, číslo oprávnenia
3072*A2, J. Kráľa 1088/4, 911 01 Trenčín, overenej vo vodoprávnom konaní. Jedna sada overenej projektovej
dokumentácie sa vracia stavebníkovi, druhá sa ukladá do vodohospodárskej evidencie.
6. 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 a zdravie osôb na stavenisku.
7. Orgán štátnej vodnej správy môže zmeniť alebo zrušiť podmienky rozhodnutia v novom konaní, ak je to v záujme
ochrany vôd v zmysle § 73 ods. 11 vodného zákona.
B/ P l a t n o s ť p o v o l e n i a:
Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
tohto rozhodnutia nebude stavba začatá.
C/ P o v i n n o s t i s t a v e b n í k o v:
1. Oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začiatok a ukončenie stavebných prác.
2. Dodržať nariadenie vlády o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
3. Stavba bude uskutočňovaná podľa dokumentácie overenej orgánom štátnej vodnej správy. Prerokovať s orgánom
štátnej vodnej správy zmeny, ktoré by sa v priebehu stavby ukázali ako nutné a v značnej miere by menili technické
riešenie alebo majetkoprávne vzťahy vodoprávne prerokovanej projektovej dokumentácie.
4. Výstavbou a prevádzkovaním stavby nesmie byť ohrozená kvalita podzemných a povrchových vôd v zmysle
vodného zákona.
5. Stavebník uhradí škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke 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. Pri realizácii stavby rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení. V ich ochrannom pásme (1,5 m na každú
stranu) treba uplatniť ručný výkop. Pred realizáciou zabezpečiť ich vytýčenie a počas realizácie stavby rešpektovať
ich ochranné pásmo.
8. Priebežne odvážať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa v okolí stavby nevytváralo žiadne
zhromažďovanie odpadov na voľných priestranstvách.
9. Dodržať podmienky účastníkov konania a dotknutých orgánov:
a) Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, č. j. CS
SVP OZ PN 6848/2019/2, CZ 29102/28112/230/2019, zo dňa 27.08.2019:
-Správca povodia a vodného toku Sviniansky potok s predloženým projektom súhlasí iba v prípade, že v obci nie
je vybudovaná verejná kanalizácia. Na odtoku z ČOV, vzhľadom na vysoké znečistenie vodného toku a uvažovaný
prietok 5 l/s žiadame limitovať ukazovateľ BSK5 na p 20 mg/l.
-Kontrolu vzoriek odporúčame vykonávať v prvom roku prevádzky s početnosťou 4 x za rok vzorka typ „a“ a pri
splnení limitnej hodnoty, v ďalších rokoch s početnosťou 2 x za rok.
-S vyústením prečistených OV do vodného toku Sviniansky potok, parc. č. 3448 druh pozemku vodná plocha,
zapísaný na LV č. 3244 v správe SVP, š. p. Banská Štiavnica je možné súhlasiť.
-ČOV bude umiestnená min. 4.0 m od brehovej čiary vodného toku.
-S osadením výustného objektu súhlasíme iba v prípade, že nebol v predchádzajúcom období vybudovaný výustný
objekt na odvádzanie vôd z povrchového odtoku (stanovisko z roku 2010). Výustný objekt bude opevnený min. 2.0
m na obidve strany od osi výustného potrubia (v zmysle stanoviska k ÚR).
-Výustné potrubie zaústiť max. pod uhlom 60° v smere vodného toku.
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-Vodný tok je v predmetnom území evidovaný na pozemku KN-C p. č. 3448 druh pozemku vodná plocha, zapísaný
na LV č. 3244 v správe SVP, š. p. Banská Štiavnica. Do doby kolaudácie žiadame uzatvoriť zmluvu o zriadení
vecného bremena na odbore správy majetku SVP, š. p. OZ Piešťany.
-Spravovanie výustného objektu bude prevádzkovateľ realizovať v zmysle ustanovení § 47 ods. 3 a § 53 vodného
zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. SVP, š. p. OZ Piešťany nezodpovedá za škody spôsobené
účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 uvedeného zákona.
-Po vybudovaní výustného objektu je potrebné miesto vyústenia zamerať (z dôvodu vodohospodárskej evidencie
výustných objektov v súlade s § 48 ods. 3 vodného zákona) a projekt skutočného vyhotovenia odovzdať aj v digitálnej
forme (formát DWG, DGN) Správe povodia hornej Nitry Topoľčany.
-Žiadame stavebníka, aby bol k zahájeniu a k ukončeniu prác vo vodnom toku a ku kolaudačnému konaniu prizvaný
zástupca SVP, š. p., SPHN Topoľčany (Ing. Oravcová – 0914 398 242).
b) Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, č. .j. OU-TNOSZP3-2021/008580-002, zo dňa 10.02.2021:
-Investor stavby, je povinný zabezpečiť, aby dodávateľ stavebných prác dodržiaval stanovenia § 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.
-Odpad – výkopová zemina je potrebné odovzdať len osobe, ktorá na to má povolenie a prevádzkuje miesto na to
určené podľa § 97 ods. 1, písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
-Použitie kalu z prevádzky ČOV na využitie v poľnohospodárstve je možné len v súlade so zákonom č. 188/2003
Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy v znení neskorších predpisov.
-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 OU Trenčín. 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).
-Využívanie odpadov na spätné zasypávanie (vlastníkovi pozemku) a skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu
odpadu – dočasné uloženie odpadu – výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím na spätné zasypávanie
v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré
nie je miestom vzniku výkopovej zeminy, je možné len na základe povolenia stavebného úradu a v súlade s platnými
predpismi v odpadovom hospodárstve (súhlas podľa zákona o odpadoch udeľuje Okresný úrad v sídle kraja).
Na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác sa podľa § 2
písm. h) zákona o odpadoch tento zákon nevzťahuje, ak je isté, že sa tento použije na účely výstavby v prirodzenom
stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.
c) Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, č. j.: SPFZ055927/2020 z 7.10.2020-súhlasíme s
osadením odtokového potrubia z ČOV na pozemku SPF, podľa PD za podmienky:
-Podľa predloženej PD bude predmetnou stavbou dotknutý pozemok vo vlastníctve SR v správe SPF (ďalej len
„pozemky SPF“) – EKN č. 356/21, umiestnený v extraviláne
-Na pozemok SPF bude najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude
zapísané v príslušnom katastri nehnuteľnosti a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného
bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán skutočného vedenia a uloženia stavby.
-K realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemku SPF.
-Po dokončení stavby bude pozemok SPF daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel.
V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.
-Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej
by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom
neobmedzuje SPF pri nakladaní s dotknutým pozemkom SPF.
D/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších právnych
predpisov: námietky neboli vznesené.
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Súčasne Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie
II. p o v o ľ u j e
stavebníkovi, ktorými je Petra Grajzová, Dolné Držkovce 251, 956 54 Dolné Držkovce osobitné užívanie vôd podľa §
21 ods. 1 písm. c) vodného zákona - vypúšťanie prečistených odpadových vôd z domovej ČOV AT6 prostredníctvom
odtokového kanalizačného potrubia a výustného objektu do povrchových vôd, vodného toku Svinianský potok za
týchto podmienok:
1. Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd
Priemerný prietok:...........l.s-1 ..........................m3.deň-1................m3. rok -1
........................................0,008..........................0,625......................229
2. Povolené koncentračné a bilančné hodnoty pre jednotlivé ukazovatele vypúšťaného znečistenia
Ukazovateľ..........................Koncentrácia...............Bilančné hodnoty
..............................................mg . l-1 ........................ kg/deň............t . rok -1
..............................................p........m
BSK5...................................20,0...70,0......................0,081.............0,0029
3.Časová platnosť povolenia
Uvedené množstvá a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia platia podľa § 21 ods. 4 vodného zákona 10 rokov
od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia vyššie povoľovanej vodnej stavby.
4.Miesto a spôsob vypúšťania odpadových vôd
Miesto: vodný tok Sviniansky potok, pozemok C-KN parc. č. 3448 (vodná plocha), k. ú. Svinná.
Spôsob vypúšťania odpadových vôd : diskontinuálny
5. Meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd
Množstvo vypúšťaných odpadových vôd je určované odpočtom z vodomeru.
6. Charakter vypúšťaných vôd
Splaškové odpadové vody z domácnosti, ktoré prešli biologickým čistením.
7. Miesto a početnosť odberu vzoriek vody, typ vzorky
Miesto odberu : odtokové potrubie z ČOV, resp. kanalizačná šachta za ČOV
Početnosť odberu : 4x ročne v prvom roku prevádzky. Pri splnení limitnej hodnoty je možné znížiť početnosť
kontroly na 2x za rok.
Typ vzorky : bodová vzorka typ „a“
Dodržiavanie limitných hodnôt znečistenia vychádza z rozborov akreditovaných laboratórií.
8. Metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov znečistenia
Odporúčané metódy na určovanie hodnôt ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách sú uvedené
v § 5 ods. 13 nariadení vlády SR č. 269/2010 Z. z.
9. Povinnosti producenta odpadových vôd
a. Producent odpadových vôd je povinný zdržať sa konania, ktoré by spôsobilo vniknutie nebezpečných látok (podľa
prílohy č. 1, zoznam I. vodného zákona) do podzemných a povrchových vôd.
b. Producent odpadových vôd je povinný viesť evidenciu o vykonaných meraniach a rozboroch. Výsledky meraní a
rozborov raz ročne (do 31. 01. nasledujúceho kalendárneho roka) predkladať orgánu štátnej vodnej správy.
c. Domová čistiareň odpadových vôd bude prevádzkovaná podľa prevádzkového poriadku a pokynov dodávateľa
technológie čistenia tak, aby dosahovala zodpovedajúcu účinnosť čistenia a garantované hodnoty znečistenia vo
vypúšťaných odpadových vodách.
d. Kal vznikajúci pri prevádzke ČOV likvidovať podľa platných predpisov, o jeho likvidácii viesť evidenciu.
Odôvodnenie
Stavebník, Petra Grajzová, Dolné Držkovce 251, 956 54 Dolné Držkovce, podala dňa 18.12.2020 žiadosť na vydanie
povolenia vodnej stavby „Domová ČOV, typ. AT6, v obci Svinná“, ktorá je súčasťou stavby „Autosalón ICARI
Svinná“ na pozemkoch C-KN parc. č. 1171/2, 3448 (vodná plocha), E-KN parc. č. 356/21, v k. ú. Svinná.
Zároveň požiadala o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie prečistených odpadových vôd z
domovej ČOV do povrchových vôd, vodného toku Sviniansky potok, ktoré so stavbou priamo súvisí.
Dňa 11.02.2021 správny orgán oznámil verejnou vyhláškou začatie vodoprávneho konania na povolenie vodnej
stavby a povolenie na osobitné užívanie vôd a zaslal ho všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom.
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Pretože správnemu orgánu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre
posúdenie stavby, upustil v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho konania,
v oznámení určil lehotu, v ktorej sa účastníci konania a dotknuté orgány môžu vyjadriť k stavbe. V stanovenom
termíne neboli doručené žiadne pripomienky k predmetu konania.
Účelom povoľovanej vodnej stavby je čistenie splaškových odpadových vôd v čistiarni odpadových vôd typu
AQUATEC AT6 a ich odvedenie kanalizačným potrubím do potoka Svinianský potok. Navrhované kanalizačné
potrubie bude prevedené z PVC DN 125 rúr kanalizačných v dĺžke 2,5m a z PVC DN 160 rúr kanalizačných v dĺžke
10 m. V mieste vyústenia kanalizačnej prípojky investor zriadi výustný objekt so žabou klapkou.
Stavebníci predložili projektovú dokumentáciu, list vlastníctva, snímku z mapy KN, stanoviská dotknutých orgánov
- stanovisko správcu vodného toku, SVP, š. p., OZ Piešťany, 921 80 Piešťany z 27.08.2019, stanovisko SPF, Búdkova
36, 817 15 Bratislava, č. j.: SPFZ055927/2020 z 7.10.2020 a stanovisko Okresného úradu v Trenčíne, odboru
starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, č. .j. . OU-TN-OSZP3-2021/008580-002,
zo dňa 10.02.2021, územné rozhodnutie obce Svinná vydané č. Sv 502/2019-03/Mi zo dňa 10.09.2019, záväzné
stanovisko Obce Svinná podľa § 140b stavebného zákona, č. Sv 502/2019-04/Mi z dňa 11.10.2019, Dohoda o
prevode práv a povinností zo stavebného povolenia, dodatočného povolenia a územného rozhodnutia medzi Zaneti,
s. r. o., a Petra Grajzová.
Správny orgán posúdil návrh podľa § 62 stavebného zákona a zistil, že realizáciou stavby nebude ohrozené životné
prostredie, stavba nie je v rozpore s verejným záujmom a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na
výstavbu.
So stavbou je spojené aj osobitné užívanie vôd – vypúšťanie prečistených odpadových vôd do povrchových vôd,
vodného toku Svinianský potok.
Na základe požiadavky Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834,
921 80 Piešťany, č. j. CS SVP OZ PN 6848/2019/2, CZ 29102/28112/230/2019, zo dňa 27.08.2019, z dôvodu ochrany
kvality vody na odtoku z ČOV, vzhľadom na vysoké znečistenie vodného toku a uvažovaný prietok 5 l/s orgán štátnej
vodnej správy rozhodol limitovať ukazovateľ BSK5 na p 20 mg/l, čo je menej ako stanovuje Nariadenie vlády SR
č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
Na základe výsledkov konania a predložených dokladov orgán štátnej vodnej správy zistil, že nie sú dôvody, ktoré
by bránili vydaniu povolenia na vodnú stavbu a povolenia na osobitné užívanie vôd za podmienok stanovených v
rozhodnutí a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
V zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, sadzobníka
správnych poplatkov, položka 60 písm. d), správny poplatok bol uhradený v hodnote 30,- eur.
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 Trenčín, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.
Prílohy:
Overená projektová dokumentácia pre stavebníka
Toto oznámenie 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, webovom sídle
Okresného úradu Trenčín a Obce Svinná po dobu 15 dní. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:................................................. Zvesené dňa:.........................................................
Pečiatka, podpis:............................................. Pečiatka, podpis:..................................................
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KÓPIA
Identifikovaní účastníci konania, ktorým sa doručuje oznámenie verejnou vyhláškou:
Petra Grajzová, Dolné Držkovce 251, 956 54 Dolné Držkovce
Obec Svinná, Obecný úrad č. 141, 913 24 Svinná
Marta Beláková, 913 24 Svinná 186
Ing. Rudolf Mokráň, Sasinkova 6, 911 01 Trenčín
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica
Vlastníci susediacich pozemkov: pozemok C-KN parc. č. 1171/1
Ing.Michal Baránek, Jozefa Lacu, 1021/14, 914 41 Nemšová
Ing. Ján Fiam, J. Kráľa 1088/4, 911 01 Trenčín
Ing. Jozef Illa, Keramospol projekt, s. r. o., Jilemnického 17, 911 01 Trenčín
Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10126

Doručuje sa
Petra Grajzová, Dolné Držkovce 251 , 956 54 Veľké Držkovce, Slovenská republika
Obec Svinná (OVM), Svinná 141, 913 24 Svinná, Slovenská republika
Marta Beláková, Svinná 186, 913 24 Svinná, Slovenská republika
Rudolf Mokráň, Sasinkova 2567/6, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36 , 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská
republika
Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, Slovenská republika
Ján Fiam, J. Kráľa 1088/4, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Ing. Michal Baránek, Jozefa Lacu 1021/14, 914 41 Ľuborča, Slovenská republika
Jozef Illa, Svinná 257, 913 24 Svinná, Slovenská republika

Na vedomie
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany 1
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 5
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín 1
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Elektronické podpisy
Registratúrne číslo záznamu: 0019958/2021
Vec: Verejná vyhláška
Parafa

Dátum/čas

Meno

Pozícia

Org.útvar

Schválené

15.03.2021
14:25

Hurajová Jana, Ing.

vedúci

OU-TNOSZP
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V zast.

Zastúpil

Poznámka

Nie
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