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Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Ilava
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13. 05. 2022

Rozhodnutie
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Kolaudačné rozhodnutie a povolenie zmeny stavby
Výrok
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej
správy podľa ustanovení § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon) v platnom znení a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) navrhovateľovi:
Obec Bohunice
so sídlom Obecný úrad, Námestie sv. Cyrila a Metoda 103/1, 018 52 Pruské
IČO 36 115 622
I.
podľa § 26 vodného zákona a § 82 ods. 1 stavebného zákona
povoľuje užívanie vodnej stavby
„IBV CHMELINEC“
stavebný objekt „ROZŠÍRENIE OBECNÉHO VODOVODU“
realizovanej na pozemkoch KN-C parc. č 260/45, 308/10, 309/4 katastrálne územie Bohunice
v tomto rozsahu:
Stavba je podľa § 43a ods. 3 písm. g) stavebného zákona inžinierska stavba a podľa § 139 ods. 3 písm. e) stavebného
zákona líniová stavba.
Rozšírenie verejného vodovodu pre navrhovanú IBV CHMELINEC je realizované napojením navrhovaného
vodovodu na existujúci obecný vodovod PVC DN 90 na parcele č. 260/45 v k. ú. Bohunice.
Potrubie vetva „A“ – HDPE PN 10, DN110 – 366,08 m.
Na potrubí vetvy "A" sú zrealizované tri požiarne hydranty - H1,H2 a H3 (kalník) a 14 odbočení DN32 pre
vodovodné prípojky k rodinným domom (nie sú predmetom kolaudačného konania) a odbočenie pre vetvu
„B“ verejného vodovodu pre budúci rozvoj výstavby v predmetnej lokalite. Vetva „B“ nie je predmetom tohto
kolaudačného rozhodnutia.
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Účelom stavby je rozšírenie verejného vodovodu pre pripojenie novovybudovaných rodinných domov navrhovanej
IBV CHMELINEC na obecnú vodovodnú sieť.
Pre užívanie stavby určuje stavebný úrad tieto podmienky:
1. Vlastník a prevádzkovateľ vodnej stavby je v súlade s § 3 a § 5 zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a
verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach Obec
Bohunice so sídlom Obecný úrad, Námestie sv. Cyrila a Metoda 103/1, 018 52 Pruské, IČO 36 115 622.
2. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas jej užívania,
pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby špeciálnemu stavebnému
úradu.
3. Vlastník stavby je v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného
úradu (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie) povinný udržiavať stavbu v dobrom stavebnom stave tak,
aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo
ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť, zabezpečí jej riadnu údržbu a včasné opravy
v súlade s § 86 ods. 1 stavebného zákona.
4. Stavba bude užívaná v súlade s projektovaným účelom, prípadná zmena v užívaní stavby podlieha povoleniu
stavebného úradu podľa § 85 stavebného zákona.
5. Prípadné odstránenie stavby podlieha podľa 88 ods. 3 stavebného zákona povoleniu špeciálneho stavebného úradu.
6. Navrhovateľ je povinný podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona v dobe budovania miestnej komunikácie osadiť
vodárenské poklopy na hydrantoch ako aj na zemných súpravách uzatváracích armatúr do nivelety budúcej
komunikácie.
Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uvedenie vodnej stavby do prevádzky je súčasne kolaudačným
rozhodnutím (§ 26 ods. 4 vodného zákona).
II.
Súčasne špeciálny stavebný úrad spája s kolaudačným konaním konanie o zmene stavby v súlade s § 81 ods. 4 a § 68
stavebného zákona, nakoľko sa skutočné realizovanie podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej špeciálnym
stavebným úradom v stavebnom konaní.
Opis realizovaných zmien, odchýlok od stavebného povolenia:
Pri výstavbe vodovodného potrubia vetva „A“ došlo k zmene miesta napojenia na existujúci vodovod a to na
pozemku KN-C parc. č. 260/45 k. ú. Bohunice z dôvodu lepšieho priestorového usporiadania, vzhľadom na
umiestnenie ostatných inžinierskych sietí v lokalite. Bolo vybudovaných 14 odbočiek pre prípojky k rodinným
domom namiesto povolených 13 z dôvodu požiadavky napojenia ďalšieho odberného miesta - rodinného domu na
rozvod pitnej vody.
Účel stavby:
Účel stavby sa zmenou stavby nemení, je rozšírenie verejného vodovodu pre pripojenie novovybudovaných
rodinných domov navrhovanej IBV CHMELINEC na obecnú vodovodnú sieť.
Druh stavby:
Druh stavby sa zmenou stavby nemení, stavba je podľa § 43a ods. 3 písm. g) stavebného zákona inžinierska stavba
a podľa § 139 ods. 3 písm. e) stavebného zákona líniová stavba.
Tieto zmeny nemajú negatívny vplyv na životné prostredie a neprekážajú riadnemu užívaniu stavby.
Účastníci konania si v priebehu kolaudačného konania spojeného s konaním o zmene stavby neuplatnili námietky,
o ktorých by špeciálny stavebný úrad musel rozhodnúť.
Odôvodnenie
Navrhovateľ Obec Bohunice so sídlom Obecný úrad, Bohunice 103, 018 52 Pruské, IČO 36 115 622 podal dňa 21.
01. 2022 na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
vodnej stavby „IBV CHMELINEC“ stavebný objekt „ROZŠÍRENIE OBECNÉHO VODOVODU“ realizovanú na
pozemkoch C-KN parc. č. 260/45, 308/10, 309/4 katastrálne územie Bohunice.
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Zároveň navrhovateľ požiadal o zmenu stavby pred dokončením pre stavebný objekt „ROZŠÍRENIE OBECNÉHO
VODOVODU“, nakoľko pri výstavbe vodovodného potrubia došlo k zmene miesta napojenia na existujúci vodovod
na pozemku KN-C parc. č. 260/45 k. ú. Bohunice a k vybudovaniu 14 ks odbočení pre budúce vodovodné prípojky.
Z dôvodu, že adresa sídla Obce Bohunice je od 01.05.2022 zmenená z Obec Bohunice, Obecný úrad, Bohunice 103,
018 52 Pruské na Obec Bohunice, Obecný úrad, Námestie sv. Cyrila a Metoda 103/1, 018 52 Pruské sa vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia uvádza zmenená adresa.
Dňom podania žiadosti bolo začaté kolaudačné konanie podľa § 79 stavebného zákona v znení neskorších predpisov
v súlade s § 18 správneho poriadku v znení neskorších právnych predpisov, v súlade s § 73 vodného zákona v
platnom znení a stavebné konanie o zmene stavby podľa § 60 a § 68 stavebného zákona v súlade s § 18 správneho
poriadku, v súlade s § 73 vodného zákona.
Podľa § 81 ods. 4 stavebného zákona sa s kolaudačným konaním sa môže spojiť konanie o zmene stavby (§ 68),
pokiaľ sa skutočné realizovanie podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom
konaní.
Doručenie verejnou vyhláškou Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonáva z dôvodu, že
sa jedná o líniovú stavbu podľa § 139 ods. 3 písm. e) stavebného zákona.
Stavba bola povolená rozhodnutím Okresného úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie číslo OU-ILOSZP-2021/000221-014 zo dňa 10.06. 2021, právoplatnosť nadobudlo dňa 13. 07. 2021.
Obec Pruské, Obecný úrad, Pruské 1, 018 52 Pruské vydala záväzné stanovisko č. k.: 816/246/2022 EH1-5 dňa
12. 04. 2022, v ktorom nemá námietky k vydaniu stavebného povolenia zmeny stavby pred dokončením na stavbu:
„IBV Chmelinec“, stavebný objekt: „Rozšírenie obecného vodovodu“.
Účelom stavby je rozšírenie verejného vodovodu pre pripojenie novovybudovaných rodinných domov navrhovanej
IBV CHMELINEC na obecnú vodovodnú sieť.
Stavba je podľa § 43a ods. 3 písm. g) stavebného zákona inžinierska stavba a podľa § 139 ods. 3 písm. e) stavebného
zákona líniová stavba.
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie verejnou vyhláškou číslo OU-ILOSZP-2022/000590-002 zo dňa 15. 03. 2022 oznámil začatie kolaudačného konania a konania o zmene stavby
účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a súčasne nariadil k predloženému návrhu ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 13. 04. 2022 o 10:00 h so stretnutím pozvaných na Obecnom
úrade v Bohuniciach, Bohunice 103, 018 52 Pruské, IČO 36 115 622. Súčasne týmto oznámením Okresný úrad
Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie vyzval účastníkov konania, aby sa najneskôr na ústnom pojednávaní
s miestnym zisťovaním vyjadrili k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhli ich doplnenie.
Účastníci konania a dotknuté orgány boli upozornení, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie
na ústnom pojednávaní s miestnym zisťovaním, inak sa na ne neprihliadne.
O priebehu ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním bol spísaný dňa 13. 04. 2021 protokol č. OU-ILOSZP-2022/000590-005 podľa ustanovení § 81a ods. 1 stavebného zákona. Súčasťou protokolu je stanovisko Obce
Bohunice, v ktorom obec žiada o vylúčenie vetvy „B“ z kolaudačného konania, nakoľko vetva „B“ bude predmetom
kolaudačného konania väčšieho uličného celku v danej lokalite. Správny orgán požiadavke obce Bohunice vyhovel
v plnom rozsahu a vetva „B“ nie je predmetom povolenia na užívanie vodnej stavby, tak ako je uvedené výrokovej
časti tohto rozhodnutia.
Podľa § 78 ods. 1 stavebného zákona účastníkmi kolaudačného konania sú stavebník, vlastník stavby, ak nie je
stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená.
Stavba je realizovaná na pozemkoch C-KN parc. č. 260/45, 308/10, 309/4 katastrálne územie Bohunice.
Pozemky KN-C parc. č. 308/10, 309/4 katastrálne územie Bohunice sú vo vlastníctve navrhovateľa Obec Bohunice
so sídlom Obecný úrad, Bohunice 103, 018 52 Pruské, IČO 36 115 622 podľa výpisu z listu vlastníctva č. 1.
Pozemok KN-C parc. č. 260/45 katastrálne územie Bohunice je vo vlastníctve Obec Bohunice, Bohunice 103, 018 52
Pruské, IČO 36 115 622 (spoluvlastnícky podiel 1/10 a 9/40) a vo vlastníctve a v správe Slovenský pozemkový fond,
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Búdkova 36, 817 15 Bratislava (spoluvlastnícky podiel 27/40) podľa výpisu z listu vlastníctva č. 3447. Navrhovateľ
predložil nájomnú zmluvu č. 01448/2012-PNZ-P40226/12.00 medzi prenajímateľom Slovenský pozemkový fond,
Búdkova 36, 817 15 Bratislava a nájomcom Obec Bohunice, Bohunice 103, 018 52 Pruské, IČO 36 115 622, ktorej
predmetom je aj pozemok KN-C parc. č. 260/45. Podľa § 58 ods. 4 stavebného zákona stavebník podzemných
stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom,
ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom
a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený. Spôsob využívania pozemku KNC parc. č. 260/45 katastrálne územie Bohunice je 22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná,
miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti podľa výpisu
z listu vlastníctva č. 3447.
Dňa 18 03. 2022 bolo špeciálnemu stavebnému úradu doručené prostredníctvom elektronickej schránky oznámenie
číslo IPTN_ODD VP/BEZ/2022/254-2022/4711 zo dňa 17. 03. 2022 o neúčasti na kolaudačnom konaní od
Inšpektorátu práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín, v ktorom zároveň dotknutý orgán konštatuje, že si
nebude uplatňovať požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci formou záväzného stanoviska
ku kolaudácií predmetnej vodnej stavby.
Stavebník predložil orgánu štátnej vodnej správy doklady v zmysle § 17 a § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.
z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a sú potrebné pre rozhodnutie v predmetnej veci:
- Porealizačné polohopisné a výškopisné zameranie rozšírenia verejného vodovodu v IBV Chmelinec v k. ú.
Bohunice, november 2021, vypracoval Ing. Ladislav Rajninec, autorizovaný geodet a kartograf č. 613, zodpovedný
spracovateľ Ing. Pavel Krejčík, Slobody 56/38, 018 51 Nová Dubnica, IČO 51 291 185;
- Záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici číslo
A/2021/02463-2-HŽPaZ zo dňa 20. 01. 2022;
- Rozbor vody, výsledky analýzy pitnej vody - protokol o skúškach č. 6591/2021 zo dňa 15. 11. 2021;
- Záznam o vykonaní kontroly hadicového zariadenia, odberného miesta číslo protokolu 1/2021, číslo zákazky 876
zo X.2021;
- Zápis o tlakovej skúške vodovodu v súlade s vyhláškou 144 a 154/78 zo dňa 03.10.2021
- Zápis o tlakovej skúške vodovodu v súlade s vyhláškou 144 a 154/78 zo dňa 20.10.2021
- certifikáty použitých výrobkov;
- stavebný denník;
- Preberací protokol zo dňa 28.10.2021, zhotoviteľ: BALA-THERM, s.r.o., Dolná Súča 357, 913 32 Dolná Súča,
IČO 52 266 508.
Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení
zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vlastníkom verejných vodovodov a verejných kanalizácií
môže byť z dôvodu verejného záujmu len subjekt verejného práva. Prevádzkovateľom verejného vodovodu a
verejnej kanalizácie musí byť odborne spôsobilá osoba podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a
verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.
Vlastníkom a prevádzkovateľom rozšírenej časti vodovodu je Obec Bohunice, Bohunice 103, 018 52 Pruské, IČO
36 115 622.
Pri miestnej ohliadke bolo zistené, že na hydrantoch ako aj na zemných súpravách uzatváracích armatúr absentujú
vodárenské poklopy, tieto drobné nedostatky skutočného realizovania stavby t. j. nedorobky je navrhovateľ povinný
odstrániť počas budovania miestnej komunikácie v zmysle bodu 6 podmienok tohto rozhodnutia. Tieto drobné
nedostatky neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a nebránia vo svojom súhrne riadnemu a nerušenému užívaniu
stavby na určený účel.
Podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona v kolaudačnom rozhodnutí môže stavebný úrad určiť podmienky vyplývajúce
zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania
stavby zistených pri kolaudačnom konaní a určiť primeranú lehotu na ich odstránenie. Môže tak urobiť iba v prípade,
že ide o nedostatky, ktoré neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a nebránia vo svojom súhrne riadnemu a nerušenému
užívaniu stavby na určený účel; inak kolaudačné rozhodnutie nevydá.
Na stavbe neboli zistené závady a nedorobky, ktoré by bránili užívaniu stavby.
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V konaní neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky účastníkov konania a dotknutých orgánov proti vydaniu
kolaudačného rozhodnutia.
V kolaudačnom konaní špeciálny stavebný úrad zistil, že vodná stavba je schopná užívania pre určený účel a v
súlade s vodohospodárskymi záujmami. Skutočné realizovanie stavby a jej užívanie nebude ohrozovať verejný
záujem, z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení,
za dodržania podmienok stanovených v tomto rozhodnutí.
Na základe predložených dokladov a uskutočneného konania vyhovuje orgán štátnej vodnej správy žiadosti
navrhovateľa a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Podľa § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sú obce od platenia
správnych poplatkov oslobodené.
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 Ilava, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava. Toto rozhodnutie je možné po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov preskúmať súdom.
Rozhodnutie sa doručí:
Účastníci konania:
1. Obec Bohunice, Obecný úrad Bohunice, Námestie sv. Cyrila a Metoda 103/1, 018 52 Bohunice
2. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
3. Jana Kučová, Sedmerovec 27, 018 54 Sedmerovec
4. verejnou vyhláškou ostatným účastníkom konania
Dotknuté organizácie a orgány štátnej správy
5. Obec Pruské, Obecný úrad Pruské, Pruské 1, 018 52 Pruské
6. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie horného Váhu, odštepný závod, Janečka 36, 034 01
Ružomberok
7. Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
8. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
9. Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
10. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
11. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
13. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 49 Trenčín
14. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, Okresný dopravný inšpektorát, Kvetná 7, 911 00 Trenčín
15. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
16. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
17. Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 49 Trenčín
18. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie – odpadové hospodárstvo
19. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana prírody a krajiny
20. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov 1130/50, P.O.
Box 154, 017 50 Považská Bystrica, IČO 00 610 941
21. Inšpektorát práce, Hodžova 36, 911 01 Trenčín
Prizvaní
22. Ing. Bibiána Igondová, Šafárikova 6/27, 911 08 Trenčín (projektant)
23. BALA-THERM, s.r.o., Dolná Súča 357, 913 32 Dolná Súča, IČO 52 266 508 (zhotoviteľ)
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Bohunice
a Okresného úradu Ilava a jeho internetovej stránke. Posledný deň vyvesenia vyhlášky sa považuje za deň doručenia.
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Vyvesené dňa:....................................................Zvesené dňa:....................................................

Pečiatka, podpis.................................................Pečiatka, podpis................................................
Vyvesené na internete dňa:......................................
Zvesené na internete dňa:........................................
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie žiada obec Bohunice o vyvesenie verejnej vyhlášky
po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Bohunice a na jeho internetovej stránke a po jej zvesení o vrátenie verejnej
vyhlášky s vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky na Okresný úrad Ilava, Mierové námestie
81/18, 019 01 Ilava.
Ing. Vít Ondráš
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10174

Doručuje sa
Obec Bohunice, okres Ilava, Bohunice 103, 018 52 Bohunice, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Jana Kučová, Sedmerovec 27, 018 54 Sedmerovec, Slovenská republika

Na vedomie
Obec Pruské (OVM), Pod kostolom 1, 018 52 Pruské
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepný závod, Jančeka
36, 034 01 Ružomberok 1
Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica 1
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
SPP - Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Trenčín 1
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, HZZ, Jesenského 36, 911 01 Trenčín 1
Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne, Kvetná 7, 911 42 Trenčín 1
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 5
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1
Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín 1
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie - odpadové hospodárstvo, Mierové námestie 81/18,
019 01 Ilava
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie - ochrana prírody a krajiny, Mierové námestie 81/18,
019 01 Ilava
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov 1130, 017 01
Považská Bystrica 1
Inšpektorát práce, Hodžova 36, 911 01 Trenčín 1
Ing. Bibiána Igondová - VODING PROJEKTOVÝ ATELIÉR, Šafárikova 6, 911 08 Trenčín 8
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BALA-THERM, s. r. o., Dolná Súča 357, 913 32 Dolná Súča
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Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.
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