OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

KÓPIA

ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Trenčín

OU-TN-OCDPK-2022/002300-016

22. 02. 2022

STAVEBNÉ POVOLENIE
verejnou vyhláškou
Popis konania / Účastníci konania
Stavebné povolenie na stavebný objekt „SO.202 - Úprava na ceste III. triedy“ stavby „Rekonštrukcia križovatky
ulíc Hanzlíkovská a Hlavná“
1. KONI INVEST, s.r.o., Hlavná 21, 911 05 Trenčín
2. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20 A, 911 01 Trenčín
3. Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
4. PROmat TN s.r.o., Matice slovenskej 447/56, 911 05 Trenčín
5. ostatní a neznámi účastníci stavebného konania v súlade s § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. verejnou vyhláškou
(úradná tabuľa mesta Trenčín a úradná tabuľa a webová stránka špeciálneho stavebného úradu)
Výrok
Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej
správy podľa § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a príslušný špeciálny stavebný úrad pre cesty II. a III. triedy (ďalej len „špeciálny stavebný
úrad“) podľa ustanovení § 3a ods. 3 a § 16 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“), v nadväznosti na § 120 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
50/1976 Zb.“) a vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 50/1976
Zb., prerokoval v stavebnom konaní žiadosť stavebníka s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy a so
známymi účastníkmi konania.
Špeciálny stavebný úrad preskúmal žiadosť podľa § 60, § 61 a § 62 a v zmysle § 66 zákona č. 50/1976 Zb., § 16
zákona č. 135/1961 Zb. ako i v zmysle § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) takto rozhodol :
Stavebníkovi :
KONI INVEST, s.r.o., Hlavná 21, 911 05 Trenčín (IČO: 36332372) (ďalej len „stavebník“)
povoľuje
uskutočniť stavebný objekt :
„SO.202 - Úprava na ceste III. triedy“ (ďalej len „stavebný objekt“)
stavby :
„Rekonštrukcia križovatky ulíc Hanzlíkovská a Hlavná“ (ďalej len „stavba“)
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umiestnený na pozemkoch :
parc. č.: KN-C 755/1, 756/1, 756/2, 857/7 a 857/8,
v katastrálnom území: Hanzlíková
Projektovú dokumentáciu povoľovanej stavby vyhotovil PROmat TN plus s.r.o., Matice slovenskej 447/56, 911 05
Trenčín, zodpovedný projektant Ing. František Matečný, č. opr. 6466*12.
Súhlas podľa § 120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. vydalo mesto Trenčín pod č. ÚSaŽP 2021/35310/95567/28-Dud
zo dňa 16.07.2021.
Stručný popis stavebného objektu stavby:
SO.202 - Úprava na ceste III. triedy
Stavebný objekt rieši úpravu križovatky ul. Hanzlíkovská a ul. Hlavná (cesta III/1871 a miestna cesta) v Trenčíne,
vrátane úprav priechodov pre chodcov a úpravy autobusovej zastávky (presun zastávkovej plochy). Súčasťou
riešenia je aj vyrúbanie jestvujúceho stredového ostrovčeka v križovatke a jeho začlenenie do plochy komunikácií
a chodníkov v križovatke.
Pre uskutočnenie stavby sa určujú záväzné podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podľa schválenej projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
2. Stavebník je povinný v prípade nevyhnutných zmien od schválenej projektovej dokumentácie a podmienok tohto
stavebného povolenia v zmysle § 68 zákona č. 50/1976 Zb. požiadať tunajší úrad o povolenie na zmenu stavby pred
jej dokončením, zmena sa týka aj zmeny lehoty na výstavbu. K žiadosti stavebník priloží doklady v zmysle § 11
vyhlášky č. 453/2000 Z. z.
3. Začatie stavby: po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia – stavebník je povinný stavebnému úradu
písomnou formou oznámiť termín začatia stavebných prác.
4. Stavba nesmie začať, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 zákona č. 71/1967
Zb. Stavebník je povinný vyžiadať si od stavebného úradu potvrdenie o právoplatnosti stavebného povolenia. Podľa
§ 67 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. stavebné povolenie stráca platnosť ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov
odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
5. Lehota na dokončenie stavby: 6 mesiacov od začatia prác.
6. Zhotoviteľ stavby je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom
vstupovať na stavenisko a na stavbu, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu. Ďalej je
povinný bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie
osôb, alebo môžu spôsobiť značné národohospodárske škody.
7. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť tabuľou s týmito údajmi :
a) označenie stavby,
b) označenie stavebníka,
c) označenie zhotoviteľa stavby,
d) označenie stavebného dozoru stavby,
e) kto a kedy stavbu povolil,
f) termín začatia a ukončenia stavby,
g) meno zodpovedného stavbyvedúceho.
8. Na stavbe musí byť k dispozícii overená dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby
(objektov). Zhotoviteľ stavby je povinný viesť stavebný denník v ktorom zaznamenáva aj mená osôb vykonávajúcich
predpísané dozory na stavbe.
9. Pri uskutočňovaní je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať
na ochranu a zdravie osôb na stavenisku, zvlášť vyhl. č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
10. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d, § 43e, § 47, § 48 zákona č. 50/1976 Zb., upravujúce požiadavky
na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy.
11. V prípade, ak bude na stavbe pracovať viac ako 20 pracovníkov alebo viacero firiem, tak musí byť poverený
koordinátor BOZP a koordinátor dokumentácie podľa § 3, § 5, § 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
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12. Stavebník je povinný počas realizácie stavby dbať na to, aby zhotoviteľ stavby dodržiaval podmienky ochrany
akosti povrchových a podzemných vôd.
13. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktorých sa stavba dotkne a
zachovať trvalú funkčnosť inžinierskych sietí na ktoré sú napojené susediace nehnuteľnosti.
14. Umiestňovať a skladovať materiál na verejných priestranstvách sa bez príslušných povolení podľa cestného
zákona zakazuje.
15. Stavebník je povinný uhradiť všetky prípadné škody na cudzích objektoch a zariadeniach, ktoré spôsobí počas
realizácie stavby, podľa platných právnych predpisov.
16. Špeciálny stavebný úrad v zmysle § 135 zákona č. 50/1976 Zb. ukladá tým, ktorí majú vlastnícke alebo iné
práva k pozemkom alebo stavbám susediacim s pozemkami uvedenými v stavebnom povolení, aby trpeli vykonanie
niektorých prác zo svojich pozemkov alebo stavieb.
17. Zhotoviteľ musí pre stavbu použiť len výrobky a materiály, ktorých vlastnosti spĺňajú požiadavky uvedené v §
43f zákona č. 50/1976 Zb. Overenie vlastností výrobkov a materiálov je nutné preukázať pri kolaudácii stavby.
18. Stavebné práce budú realizované pod ochranou čiastočnej uzávierky cesty III/1871. Pred začatím stavebných
prác je stavebník povinný požiadať príslušný cestný správny orgán o povolenie čiastočnej uzávierky cesty III/1871
a o určenie použitia dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení počas výstavby, kde budú stanovené
bližšie podmienky.
19. Stavebník je povinný pred uvedením stavby do užívania podať na tunajší úrad návrh na kolaudáciu stavby.
20. K návrhu na kolaudáciu stavebník pripojí doklady v zmysle § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z..
21. Ku kolaudačnému konaniu je stavebník povinný pripraviť doklady preukazujúce splnenie podmienok dotknutých
orgánov štátnej správy ako aj správcov inžinierskych sietí.
22. K žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia doložiť porealizačné zameranie stavby v digitálnej forme (formát
*.dwg, súradnicový systém S-JTSK a výškový systém Bpv), vrátane inžinierskych sietí a trvalého dopravného
značenia (§ 3h zákona č. 135/1961 Zb.).
23. Podľa § 64 ods. 1 a § 140b zákona č. 50/1976 Zb. ako i podľa §16 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. je stavebník
povinný dodržať podmienky pre povoľované stavebné objekty vyplývajúce zo stanovísk, vyjadrení a záväzných
stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií:
23.1 Trenčiansky samosprávny kraj č. TSK/2021/05470-2 zo dňa 25.05.2021
- Stavebník predloží na tunajší úrad v termíne kolaudačného konania, prípadne predčasného užívania chodníka
geometrický plán porealizačného zamerania stavebného objektu pre návrh na vymedzenie vzájomných práv a
povinností medzi stavebníkom a Trenčianskym samosprávnym krajom, ako vlastníkom dotknutých parciel.
- Stavebne upravenú časť cesty III/1871 je stavebník povinný ku dňu kolaudácie stavby majetkovo-právne
vysporiadať a stavbu aj s vysporiadanými pozemkami bezodplatne odovzdať vlastníkovi Trenčianskemu
samosprávnemu kraju.
- Napojenie stavebne upravenej časti cesty na cestnú komunikáciu III/l871 musí byť plynulé bez poškodenia
asfaltového krytu vozovky. Napojenie bude vykonané preplátovním všetkých konštrukčných vrstiev vozovky, spoje
utesniť asfaltovou zálievkou.
- Pri realizácii predmetnej stavby nesmie byť porušená konštrukcia a stabilita vozovky a stavebník pri svojej činnosti
nesmie sťažovať údržbu cestnej komunikácie.
- Realizáciou stavby nesmie byť prerušené odvodnenie cestnej komunikácie číslo III/1871.
- Stavebník pred realizáciou požiada príslušný cestný správny orgán o vydanie Určenia trvalého dopravného značenia
a Určenia prenosného dopravného značenia počas realizácie prác.
- Osadenie dopravného značenia zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady.
- Dodržať podmienky vyjadrenia správcu komunikácie Správa ciest TSK č. SC/2021/1201-2 zo dňa 25.5.2021.
- Cestné komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich prípadnom znečistení
musia byť bezodkladne očistené.
- 5 dní pred začatím realizácie stavby zaslať písomnú informáciu - kontaktné údaje na zodpovednú osobu za stavebné
práce na Správu ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja - cestmajsterstvo SC TSK Trenčín (Vladimír Bednár, tel.
kontakt: 0903 566 734, e-mail: vladimír.bednar@sctsk.sk).
- Po ukončení prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na porealizačnú obhliadku.
23.2 Mesto Trenčín č. UM/2021/1111/82757/ksl zo dňa 03.06.2021
1. dopravné riešenie realizovať v zmysle podmienok vyjadrenia Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ SR v
Trenčíne Č. ORPZ-TN-ODI-91-003/2021-ING zo dňa 27.05.2021 a podľa ODI overenej projektovej dokumentácie,
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2. realizáciou stavby-rekonštrukciou križovatky, autobusovej zástavky a jednosmernej komunikácie dôjde k
možnosti otáčania autobusov MHD v priestore križovatky,
3. parametre dopravného napojenia, polomery obrúb vnútorných smerových oblúkov, komunikácie, parametre
autobusovej zastávky, musia spĺňať' podmienky STN 73 6110, STN 73 6056 a STN 73 6102,
4. realizáciu zvláštneho užívania (vrátane uskladnia stavebného materiálu v telese komunikácie) a uzávierky miestnej
komunikácie z dôvodu realizácie stavby vykonávať len na základe povolenia cestného správneho orgánu v zmysle
§ 7 a § 8 cestného zákona,
5. pred začatím realizácie uzávierky a zvláštneho užívania miestnych komunikácií požiadať Mesto Trenčín o určenie
dočasného dopravného značenia, premávka na pozemných komunikáciách nesmie byť v dôsledku realizácie stavby
obmedzovaná nad rámec schváleného, určeného a realizovaného dopravného značenia,
6. pred začatím vykonávania dopravných obmedzení v dôsledku realizácie stavby, vhodným spôsobom informovať
obyvateľov dotknutej oblasti a s prevádzkovateľom MHD Trenčín (SAD Trenčín, a.s., Zlatovská 29, Trenčín)
doriešiť obmedzenia a zo stavby vyplývajúce dočasné úpravy MHD,
7. miestne komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich prípadnom znečistení
musia byť bezodkladne očistené a v dôsledku realizácie stavby nesmie dôjsť k poškodeniu priľahlej miestnej
komunikácie a zaneseniu uličných vpustí,
8. ku kolaudácii opätovne predložiť projekt trvalého dopravného značenia na podklade skutočného vyhotovenia
stavby (v prípade odlišnej realizácie dopravného riešenia oproti schválenému riešeniu v stavebnom konaní, je
potrebné predložiť aj nový súhlas Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ SR v Trenčíne a určenie dopravného
značenia),
9. pred kolaudáciou zápisnične odovzdať stavbou dotknuté miestne komunikácie správcovi miestnych komunikácií,
10. ku kolaudácii musí byť povoľujúcemu stavebnému úradu ako doklad predložené súhlasné stanovisko cestného
správneho orgánu s kolaudáciou.
23.3 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP č. OU-TN-OSZP3-2021/011789-002 zo dňa 16.03.2021
1. Pôvodcom odpadu, ktorý vzniká pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste
podnikania, organizačnej zložke, alebo v inom mieste pôsobenia je právnická osoba, pre ktorú sa tieto práce v
konečnom štádiu vykonávajú.
2. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a v zmysle § 14 zákona o odpadoch
plní povinnosti (zaradenie odpadu, triedenie podľa druhov, zabezpečenie spracovania odpadu v zmysle hierarchie
odpadového hospodárstva, odovzdanie odpadov len osobe oprávnenej podľa zákona, evidencia, ohlasovanie údajov
z evidencie, atď.).
3. Za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo
demolácii komunikácií je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na uvedené práce. Zodpovedná
osoba je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii
alebo údržbe komunikácií.
4. 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).
5. 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.
6. Odpady zneškodňované skládkovaním je možné uložiť len na povolených skládkach odpadov.
7. Ku kolaudačnému konaniu predložiť evidenciu vzniku odpadov z realizácie predmetnej stavby a doklady o ich
zhodnotení alebo zneškodnení v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch. K dokumentácii v kolaudačnom konaní
sa vyjadrujú orgány štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. l písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.
23.4 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP č. OU-TN-OSZP3-2021/012478-004 zo dňa 19.04.2021
1. Vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť denne podrobené kontrole, zamerané na tesnosť palivového
systému, mazania a systému hydrauliky. V prípade zistenia úniku ropných látok takéto stroje vylúčiť zo staveniska.
2. Pri výstavbe dôsledne dbať na predpísané spádovanie komunikácie, aby bolo zabezpečené zachytávanie vôd z
povrchového odtoku navrhnutými uličnými vpusťami a nedochádzalo k odvádzaniu vôd na cudzie pozemky.
4. Pravidelne vykonávať čistenie nálieviek a kalových košov uličných vpustí, aby nedochádzalo k ich znefunkčneniu.
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5. Uličné vpuste s prípojkami, slúžiace výhradne pre pozemnú komunikáciu sú podľa § 16 ods. 5 zákona 135/1961
Zb. jej súčasťou.
23.5 Okresný úrad Trenčín, odbor CD a PK č. OU-TN-OCDPK-2021/011846-002 zo dňa 16.03.2021
1. Stavebník požiada Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný
špeciálny stavebný úrad pre cesty II. a III. triedy v zmysle § 3a ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o vydanie
stavebného povolenia na stavebný objekt SO.202 – Úprava na ceste III. triedy stavby „Rekonštrukcia križovatky
ulíc Hanzlíkovská a Hlavná“.
2. Stavebník pred realizáciou prác na ceste III/1871 požiada tunajší cestný správny orgán o určenie použitia
dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení a o povolenie na čiastočnú uzávierku uvedenej cesty v zmysle
žiadostí a príloh uverejnených na internetovej stránke úradu: http://www.minv.sk/?cesty-II-a-III-triedy.
K uvedenému je potrebné vopred spracovať a na ORPZ v Trenčíne, ODI odsúhlasiť projekt organizácie dopravy
počas prác (projekt dočasného dopravného značenia)
3. Stavebník si pred začatím výkopových prác zabezpečí vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí a
bude rešpektovať ich podmienky počas výkonu prác, pokiaľ tieto nebudú v rozpore s ostatnými podmienkami
tohto stanoviska (najmä Trenčianske vodárne a kanalizácie, Slovenský plynárenský priemysel, Západoslovenská
energetika, Slovak Telekom, atď...).
4. Pri vykonávaní prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty, premávka na ceste nesmie byť
vplyvom výkonu prác hatená alebo obmedzená nad rámec použitého dočasného dopravného značenia.
5. Realizáciou stavby nesmie dôjsť k narušeniu funkčnosti odvodňovacieho zariadenia cesty III/1871.
6. V zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. nebude počas realizácie stavebných prác cesta III/1871 poškodzovaná
alebo znečisťovaná, v prípade znečistenia alebo poškodenia zabezpečiť neustálu údržbu (čistenie), resp. opravu.
7. Stavebník najneskôr pred vydaním kolaudačného rozhodnutia príp. povolenia na predčasné užívanie stavby,
požiada tunajší cestný správny orgán o určenie použitia trvalých dopravných značiek a dopravných zariadení na
ceste III/1871.
8. Prípadné aktualizácie projektovej dokumentácie vo vzťahu k ceste III/1871 žiadame predložiť na vyjadrenie.
9. Tunajší cestný správny orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť ak si to
vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čím žiadateľom nevzniká nárok na úhradu
už vzniknutých nákladov.
23.6 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja č. SC/2021/1201-2 zo dňa 25.05.2021
Pri samotnej realizácii požadujeme:
- 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 cestnej dopravy a pozem. komunikácií v Trenčíne
- počas prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na ceste
23.7 Okresné riaditeľstvo PZ SR – ODI v Trenčíne č. ORPZ-TN-ODI-91-003/2021-ING zo dňa 27.05.2021
1. Rekonštrukciou križovatky, autobusovej zastávky a vybudovaním jednosmernej miestnej komunikácie dôjde
k vyriešeniu problému s otáčaním autobusov MHD v priestore križovatky k sprístupneniu plánovanej stavby
polyfunkčného objektu a jestvujúcich rodinných domov.
2. Parametre navrhovanej jednosmernej komunikácie, parametre autobusovej zastávky a polomery vnútorných
smerových oblúkov, musia spĺňať podmienky STN 73 6110 a STN 73 6102 tak, aby bol zabezpečený bezkolízny
prejazd vozidiel.
3. Zabezpečiť dostatočné rozhľadové pomery v križovatke ul. Hanzlíkovská a Hlavná vyprázdnením rozhľadových
polí a odsunutím pevných prekážok od komunikácií na vzdialenosť min. 0,5 m.
4. Dôsledne riešiť odvodnenie komunikácií a spevnených plôch v napojení na jestvujúce komunikácie.
5. Použité dopravné značenie musí spĺňať podmienky STN 01 8020 (VL 6.1), Vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z. a
§61 Zákona č. 8/2009 Z.z.
6. ODI požaduje prizvanie svojho zástupcu ku kontrole správnosti umiestnenia a realizácie dopravného značenia
a ku kolaudácii stavby.
23.8 SPP – distribúcia a.s. č. TD/NS/0451/2021/Ga zo dňa 04.06.2021
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti je stavebník povinný požiadať
SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na
webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
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- záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky
distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online
formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné
dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže 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,- € až 150 000,- €,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby
prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok
a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v
ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu
nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej
ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto
plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za
dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu
a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne,
je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste
priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre
overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp.
pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL
plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými
sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie
podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej
ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred
zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Pavol Pediač, email: 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,
- 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,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia
proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili
jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy
plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- 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,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného člnu všeobecného
ohrozenia podľa § 284 a § 285, pripadne trestného člnu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne
prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných
všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení
a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN
12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo
bezpečnostných pásiem,
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- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami
dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- 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.,
- zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom
pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
23.9 Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. č. MHSL/2021/364/385 zo dňa 24.03.2021
1. žiadame dodržať STN 736005
2. verejné osvetlenie je potrebné vyhotoviť v súlade s Generelom Mesta Trenčín
3. výšky stožiarov a svietidlá pre verejné osvetlenie je potrebné konzultovať so správcom verejného osvetlenia
4. pred zahájením prác požadujeme vytýčiť siete v teréne
5. zahájenie stavebných prác je podmienené protokolárnym odovzdaním staveniska správcom verejného osvetlenia
- Peter Ondrejička. Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín, tel. e.: +421 915 758 050, ktorý je súčasne
stavebným dozorom stavby - pre verejné osvetlenie
6. stavebné práce nemú byt' začaté bez vopred vykonaného vytýčenia inžinierskych sieti
7. uloženie káblového vedenia bude odsúhlasené stavebným dozorom pred zasypaním výkopu
8. akýkoľvek zásah do verejného osvetlenia musí odsúhlasiť stavebný dozor
9. realizátor stavby je povinný bezodkladne nahlásiť poruchu na VO stavebnému dozoru a na tel. č.: +421 905 316
690
10. toto vyjadrenie stanovuje technické podmienky prevádzkovateľa
11. v prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok a technických parametrov tohto vyjadrenia, zhotoviteľ bude
zodpovedať v plnom rozsahu za vzniknuté poruchy
23.10 Slovak Telekom, a.s. č. 6612108164 zo dňa 22.03.2021
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
povereného správou sieti: František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289
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 žiadatelia, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka společnosti
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.
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 na Vašom záujmovom území
sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne

Číslo spisu
OU-TN-OCDPK-2022/002300

Por.č.záznamu
016

Číslo záznamu
0018020/2022

Typ záznamu
Externý odoslaný záznam

7 / 10

Forma originálu
hodnoverná elektronická

KÓPIA
káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov
týchto zariadení
10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti 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:/Iwww.telekom.sk/
vyjadrenia
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.
23.11 Krajský pamiatkový úrad Trenčín č. KPUTN-2020/17505-2/69874/NIP zo dňa 03.09.2020
1. 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). Tlačovo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese: https://www.pamiatky.sk/sk/page/na-stiahnutie
2. 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 krajským pamiatkovým úradom alebo ním
poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do 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.
24. Stavebník je povinný dodržať všetky podmienky, za ktorých mu je realizácia stavby povolená a po doručení
tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa zaväzuje ich plniť, najmä :
- zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí a pri zemných prácach rešpektovať ich ochranné pásma v zmysle vyjadrení
ich správcov,
- pri realizácii stavby v predmetnej lokalite dbať, aby látky škodiace vodám nevnikali do vôd a neohrozovali ich
nezávadnosť,
- ku kolaudácii je pôvodca stavebného odpadu povinný predložiť písomné potvrdenie prevádzkovateľa skládky, že
stavebný odpad odobral a v akom množstve,
- počas realizácie stavby dbať na čistotu jestvujúcich verejných komunikácií, nepoškodzovať teleso jestvujúcich
komunikácií, v prípade ich znečistenia alebo poškodenia zabezpečiť neustálu údržbu (čistenie), resp. opravu,
- pred samotnou realizáciou prác je potrebné požiadať o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty III/1871 a
zároveň požiadať o určenie použitia dočasného dopravného značenia.
25. Ďalšie podmienky na realizáciu prác :
- v rámci staveniska navrhnúť a riešiť opatrenia na zabránenie znečistenia jestvujúcich komunikácií,
- požiadať o určenie trvalého dopravného značenia.
26. Vyjadrenia, pripomienky a námietky účastníkov konania vznesené v stavebnom konaní:
Neboli vznesené
27. Rozhodnutie o pripomienkach a námietkach účastníkov konania vznesených v stavebnom konaní:
Nebolo potrebné
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KÓPIA
Odôvodnenie
Stavebník : KONI INVEST, s.r.o., Hlavná 21, 911 05 Trenčín (IČO: 36332372), požiadal dňa 21.04.2021 tunajší
špeciálny stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia na stavebný objekt: „SO.202 - Úprava na ceste III. triedy“
stavby: „Rekonštrukcia križovatky ulíc Hanzlíkovská a Hlavná“.
Vzhľadom na to, že žiadosť o stavebné povolenie neobsahovala všetky náležitosti v zmysle § 58 ods. 2 zákona
č. 50/1976 Zb. a § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., špeciálny stavebný úrad podľa § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967
Zb. rozhodnutím č. OU-TN-OCDPK-2021/015673-003 zo dňa 20.05.2021 vyzval stavebníka aby žiadosť doplnil v
lehote 60 dní odo dňa doručenia rozhodnutia a podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. konanie prerušil.
Na základe žiadostí stavebníka, špeciálny stavebný úrad rozhodnutím č. OU-TN-OCDPK-2021/015673-008 zo
dňa 03.08.2021 predĺžil termín na odstránenie nedostatkov podania do 18.09.2021, následne rozhodnutím č.
OU-TN-OCDPK-2021/015673-010 zo dňa 20.09.2021 predĺžil termín do 17.11.2021 a rozhodnutím č. OU-TNOCDPK-2021/015673-012 zo dňa 19.11.2021 predĺžil tento termín do 15.02.2022.
Po doplnení žiadosti tunajší špeciálny stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou č. OU-TNOCDPK-2022/002300-014 zo dňa 14.01.2022 (ďalej len „oznámenie“) začatie stavebného konania účastníkom
konania, dotknutým orgánom štátnej správy, samosprávy a dotknutým orgánom a organizáciám.
Nakoľko špeciálnemu stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný
podklad pre posúdenie stavby, upustil v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. od miestneho zisťovania a ústneho
konania a v oznámení určil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej sa účastníci konania
a dotknuté organizácie môžu vyjadriť k navrhovanej stavbe.
Počas lehoty určenej v oznámení o začatí stavebného konania nebolo tunajšiemu špeciálnemu stavebnému úradu
doručené žiadne zamietavé stanovisko ani námietky účastníkov konania.
Tunajší špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť stavebníka o vydanie
stavebného povolenia z hľadísk uvedených v ustanovení § 62 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb., posúdil vyjadrenia
a námietky účastníkov konania a zabezpečil vzájomný súlad stanovísk dotknutých orgánov.
Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z. o
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.
V priebehu stavebného konania nenašiel špeciálny stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali povolenie
stavby. Stanoviská a vyjadrenia orgánov štátnej správy a samosprávy boli uvedené v podmienkach stavebného
povolenia.
Uskutočnením stavby za stanovených podmienok nedôjde k zhoršeniu životného prostredia, za podmienok
uvedených v tomto povolení nie je ohrozený verejný záujem ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a
právom chránené záujmy účastníkov konania.
Na základe vyššie uvedených skutočností špeciálny stavebný úrad stavbu povolil za predpokladu rešpektovania
všetkých podmienok tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Za vydanie stavebného povolenia bol vybratý správny poplatok podľa položky 60 písm. g) sadzobníka tvoriaceho
prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 100,- € (slovom:
sto eur).
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia, podaním na Okresný úrad Trenčín,
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.
Podľa § 47 zákona č. 71/1967 Zb. možno toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmať
súdom.
Číslo spisu
OU-TN-OCDPK-2022/002300

Por.č.záznamu
016

Číslo záznamu
0018020/2022

Typ záznamu
Externý odoslaný záznam

9 / 10

Forma originálu
hodnoverná elektronická

KÓPIA
Príloha:
Potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky
Mgr. Lea Kolářová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10126

Doručuje sa
KONI INVEST, s.r.o., Hlavná 21, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Mesto Trenčín (OVM), Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín, Slovenská republika
PROMAT TN s.r.o., Matice Slovenskej 447/56, 911 05 Trenčín, Slovenská republika

Na vedomie
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín 1
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 5
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského, 911 01 Trenčín 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne, Kvetná 7, 911 42 Trenčín 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín, Soblahovská 65, 912 50 Trenčín 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Pracovisko Prievidza, Nová 2, 971 01 Prievidza 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 1
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KÓPIA
Potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky
pre rozhodnutie č. OU-TN-OCDPK-2022/002300-016 zo dňa 22. 02. 2022

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky z dôvodu, že sa jedná o líniovú stavbu s veľkým
počtom účastníkov konania.
Žiadame mesto Trenčín rozhodnutie vyvesiť na dobu 15 dní odo dňa doručenia spôsobom
v mieste obvyklom a po potvrdení zaslať na špeciálny stavebný úrad.

Vyvesené dňa :
Zvesené dňa :
Potvrdené dňa :

Úradná tabuľa a webová stránka špeciálneho stavebného úradu

Vyvesené dňa :
Zvesené dňa :
Potvrdené dňa :
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KÓPIA

Elektronické podpisy
Registratúrne číslo záznamu: 0018020/2022

Vec: Stavebné povolenie na stavebný objekt "SO.202 - Úprava na ceste III. triedy" stavby "Rekonštrukcia križovatky ulíc
Hanzlíkovská a Hlavná"
Parafa

Dátum/čas

Meno

Pozícia

Org.útvar

Funkcia

V zast.

Schválené

23.02.2022
15:50

Kolářová Lea, Mgr.

vedúci

OU-TNOCDPK

vedúci odboru

Nie
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