OKRESNÝ ÚRAD ILAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Ilava
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Rozhodnutie
stavebné povolenie
Výrok
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej
správy podľa § 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 a § 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 právnych predpisov (stavebný zákon) v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok)
povoľuje uskutočniť vodnú stavbu
podľa § 26 vodného zákona a § 66 stavebného zákona
„Výrobný závod HS-Tec, spol. s r.o., Dubnica nad Váhom“
stavebný objekt:
SO 11 Splašková kanalizačná prípojka
SO 12 Areálová splašková kanalizácia
na pozemkoch: C-KN parc. č. 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5107, 5108, 5109, 5110, 5112, 5113/1, 5114/1,
5115, 5116, 5117, 5118, 5119, 5120, 5121, 5122, 5123/1, 5124/1
katastrálne územie: Dubnica nad Váhom
stavebníkovi: HS - Tec, spol. s. r. o.
so sídlom: M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín
IČO: 36 294 659
v zastúpení: PROMA, s.r.o.
so sídlom: Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina
IČO: 31 621 252
I. Účel stavby:
Účelom stavby je „Výrobný závod HS-Tec, spol. s r.o., Dubnica nad Váhom“ stavebný objekt: SO 11 Splašková
kanalizačná prípojka, SO 12 Areálová splašková kanalizácia je odvádzanie splaškových odpadových vôd z nového
areálu výrobného závodu HS-Tec, spol. s r.o. v Dubnici nad Váhom novou splaškovou kanalizačnou prípojkou a
areálovou splaškovou kanalizáciou do verejnej kanalizácie.
II. Druh stavby a popis stavby:
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Stavba je podľa § 43a ods. 3 písm. g) stavebného zákona inžinierska stavba.
Splaškové odpadové vody z areálu investora budú odvedené do verejnej kanalizácie DN 2200, cez SO 11 Splašková
kanalizačná prípojka, ktorá je vedená cez areál investora a končí v ČOV v Dubnici nad Váhom.
Prípojka bude začínať na verejnej kanalizácii DN 2200 a bude napojená kolmo na areálovú komunikáciu. Po dvoch
metroch bude na potrubí DN 200 osa¬dená revízna, vstupná prefa šachta RŠ a za ňou 2 m bude na potrubí osadený
merný objekt - MO s Parshallovým žľabom. Prípojka bude končiť opäť prefa šachtou S1, do ktorej bude za¬ústená
areálová splašková kanalizácia. Prefa šachty budú klasické DN1000+kónus+poklop. Kanalizačné prefa šachty sú
vyrobené z vodostavebného betónu DN 1000. Napojenie do verejnej kanalizácie bude prevedené vyvŕtaním otvoru
DN200 a celý spoj bude zaizolovaný trvalé pružným tmelom.
Prípojka splaškovej kanalizácie S011 je navrhnutá z PP rúr SN10 DN200.
Splaškové odpadové vody sú odvádzané zvodovými potrubiami DN150 a DN200 z administratívnej budovy a haly
do areálovej splaškovej kanalizácie DN150. Na areálovej splaškovej kanalizácii budú osadené dve revízne prefa
šachty DN1000 s LT poklopom DN600.
SO 12 Areálová splašková kanalizácia je navrhnutá z PP rúr DN 150 dĺžky 5705 m, 2 BT šachty DN 1000 a DN
1500 a PP DN 200 dĺžky 2,0 m.
III. Pre uskutočnenie stavby špeciálny stavebný úrad určuje tieto záväzné podmienky:
1. Stavebníkom je spoločnosť HS - Tec, spol. s. r. o. so sídlom M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín IČO 36
294 659.
2. Stavba bude uskutočnená na pozemkoch C-KN parc. č. 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5107, 5108, 5109,
5110, 5112, 5113/1, 5114/1, 5115, 5116, 5117, 5118, 5119, 5120, 5121, 5122, 5123/1, 5124/1 katastrálne územie
Dubnica nad Váhom.
3. Stavba bude umiestnená v súlade s podmienkami územného rozhodnutia, ktoré vydalo mesto Dubnica nad Váhom
číslo č.j. Výst. – 3138/2022 – Ko, spis 3364/2021, 334/2022 zo dňa 02. 02. 2022, právoplatné dňa 28. 03. 2022.
4. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá
je súčasťou tohto rozhodnutia; prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného
úradu.
Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie spracovala oprávnená osoba, Ing. Jozef Vyslúžil, SNP 128/14, 914
51 Trenčianske Teplice, autorizovaný stavebný inžinier, č. 5754*A2.
5. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 správneho poriadku).
6. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do 2 rokov odo dňa, keď nadobudne právoplatnosť, nebude stavba začatá.
7. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 3 stavebného zákona oznámiť Okresnému úradu Ilava, odboru
starostlivosti o životné prostredie začatie stavby.
8. Stavebník je povinný v zmysle § 75 ods. 1 stavebného zákona požiadať o vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo
právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
9. Podzemné technické siete polohovo a výškovo vytýčiť najneskôr pred zahájením stavby. Pri realizácii stavby
dodržať STN 73 6005 o priestorovom usporiadaní inžinierskych sietí.
10. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať ustanovenia § 43d a 48 stavebného zákona a predpisy týkajúce
sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na pracovisku.
11. Stavenisko musí spĺňať ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona. Stavebný materiál nesmie byť skladovaný na
verejných priestranstvách alebo spoločných pozemkoch, prípadne na pozemkoch iných vlastníkov bez ich súhlasu.
12. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní. Meno (názov)
a adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby oznámi stavebník špeciálnemu stavebnému úradu do 15 dní po skončení
výberového konania. Zhotoviteľ v zmysle obchodnoprávnych predpisov musí zabezpečiť stavbyvedúceho, ktorý je
podľa § 45 ods. 4 oprávnenou osobou.
13. Na stavbe bude v zmysle § 46d stavebného zákona riadne vedený stavebný denník, ktorý je súčasťou
dokumentácie uloženej na stavenisku; zaznamenávajú sa v ňom všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na
stavenisku. Do stavebného denníka je oprávnená robiť zápisy aj osoba vykonávajúca štátny stavebný dohľad.
14. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa
osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o overení požadovaných vlastností
výrobkov stavebník predloží ku kolaudácii stavby.
15. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená špeciálnym stavebným
úradom potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
16. Počas výstavby a prevádzky je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok a aby sa
zabezpečila všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd.
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17. Stavba bude dokončená do 12/2022.
18. Dokončenie prác oznámi stavebník stavebnému úradu podaním návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia
podľa § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a
§ 79 stavebného zákona.
19. Stavebník je povinný v plnom rozsahu rešpektovať podmienky a požiadavky dotknutých orgánov:
Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica – vyjadrenie pre SP číslo 2309/21/2022
zo dňa 28. 03. 2022:
1. Upozorňujeme, že uvedenou lokalitou prechádza verejná kanalizácia - zberač DN 2200 v správe Považskej
vodárenskej spoločnosti a.s. (ďalej len PVS a.s.)
2. Žiadateľ predložil Protokol č. 311/2021 z vytýčenia trasy kanalizačného potrubia zberača DN 2200 zo dňa
1.12.2021. Vytýčenie vykonal pracovník PVS a.s. - p. Domanický.
3. Taktiež žiadateľ predložil polohopisné a výškopisné zameranie kanalizácie na hore uvedených pozemkoch s
presným zakreslením vedenia kanalizačného zberača DN 2200, ktoré spracoval Ing. Anton Kozáčik, geodet a
kartograf, PROMA INVEST, Kuzmányho 8428/20A, Žilina dňa 1.12.2021.
4. Pri situovaní závodu, budovaní oplotenia, vstupnej brány do areálu a pri umiestnení iných súvisiacich stavieb
pevne spojených so zemou žiadame v zmysle § 19 odst. 2. V mieste križovania oplotenia s potrubím verejnej
kanalizácie DN 2200 v správe PVS a.s. žiadame oplotenie budovať z rozoberateľného materiálu.
5. Taktiež žiadame, aby navrhované oplotenie so základom nebolo osadené priamo nad potrubím verejnej kanalizácie
DN 2200.
6. Podľa § 19 ods. 5 citovaného zákona v pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať
konštrukcie alebo iné zariadenia, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jeho
technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.
7. Podľa § 20 citovaného zákona, je vlastník alebo správca verejného vodovodu a verejnej kanalizácie oprávnený v
nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie pozemky za účelom kontroly, opráv a údržby verejného vodovodu
a verejnej kanalizácie.
8. Upozorňujeme, že pri realizácii terénnych úprav na hore uvedených pozemkoch žiadame zachovať pôvodné krycie
výšky exist. kanalizačného potrubia DN 2200 v správe PVS a.s. a 5. zákona č. 442/2002 Z. z. o
Odkanalizovanie
24. Predložená PD rieši zaústenie kanalizačnej prípojky DN 200 pre navrhovaný areál do verejnej kanalizácie DN
2200 v správe PVS a.s.
25. Pri zriadení kanalizačnej prípojky obstarávate!' postupuje podľa pokynov a v zmysle „Pravidiel o zriaďovaní
a pripojení kanalizačných prípojok na verejnú kanalizáciu", ktoré obdrží spolu s tlačivom žiadosti o zriadenie
kanalizačnej prípojky u majstra kanalizácií Bc. Šutaru č.t. 0908743752, ktorý určí ďalšie podmienky pripojenia.
26. Merný objekt určený na meranie množstva splaškových OV odvádzaných do verejnej kanalizácie musí spĺňať
podmienky fakturačného meradla v zmysle zákona o metrológii č.157/2018 Z. z. v platnom znení.
27. Merný objekt musí byť navrhnutý tak, aby bola zabezpečená možnosť osadenia automatického odoberáka
vzoriek za účelom kontroly kvality vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie.
28. Prietokomer na meranie prietoku vypúšťaných OV do verejnej kanalizácie žiadame opatriť záložným zdrojom
el. energie pre prípad výpadku el. energie a súčtovými hodinami.
29. Žiadame dodržovať kanalizačný poriadok mesta Dubnica nad Váhom..
30. Z dôvodu odčítania množstva splaškových OV odvádzaných do verejnej kanalizácie žiadame, aby k uvedenému
mernému objektu bol zabezpečený prístup zamestnancov PVS a.s.
31. Zdôrazňujeme, že do verejnej kanalizácie v správe Považskej vodárenskej spoločnosti a.s. je možné odvádzať
iba splaškové OV. Dažďové OV žiadame odvádzať mimo potrubia verejnej kanalizácie.
32. Taktiež v prípade likvidácie technologických vôd v navrhovanom objekte je investor povinný riešiť vo vlastnej
réžii ich likvidáciu bez možnosti zaústenia do verejnej kanalizácie v správe PVS a.s.
33. Pri realizácii stavby bude dodržaná STN 73 6005 o priestorovom usporiadaní inžinierskych sietí.
34. Pred pripojením kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu investor uzavrie zmluvu s Považskou vodárenskou
spoločnosťou a.s. na odvádzanie splaškových OV.
35. Začiatok a koniec realizácie zemných prác žiadame ohlásiť u majstra kanalizácií a jeho prítomnosť žiadame
zaznamenať v stavebnom denníku.
36. Ku kolaudácii stavby je investor povinný predložiť Protokol o vytýčení IS a vlastný „Protokol o dodržaní STN 73
60 05 a ochranného pásma verejnej kanalizácie DN 2200“, ktoré budú podpísané majstrom prevádzky kanalizácií.
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37. Z dôvodu, že stavbou areálu na uvedenom pozemku sú dotknuté vlastnícke práva k verejnej kanalizácií DN
2200, ktorej je PVS a.s. vlastníkom a prevádzkovateľom, PVS a.s. žiada príslušný stavebný úrad v zmysle zákona
O správnom konaní o zabezpečenie účasti PVS a.s. ako účastníka stavebného konania (nie len dotknutý orgán)
38. Uvedené podmienky žiadame zakotviť v stavebnom povolení.
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – vyjadrenie číslo 66125215690 zo dňa 17. 05. 2022:
Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené
záujmové územie: Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak
Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre
vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú
neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska.
Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
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 k 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: Róbert Salajka, robert.salajka@telekom.sk, +421 901470260.
4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 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 § 24 zákona č. 452/2021 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 žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovnia skládok materiálu a zriaďovania stavebných
dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zariadení.
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 § § 23 zákona č.
452/2021 Z. 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 spoločnosti Slovák
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.
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://www.telekom.sk/
vyjadrenia. Vytýčenie bude realizované 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.
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14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme
nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
Všeobecné podmienky ochrany SEK
1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo
zasahuje do ochranného pásma týchto sieti, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
povinný zabezpečiť:
• Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovák Telekom,a.s.
• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
• Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním
telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou
2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať
všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
• Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
• Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou
tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
• Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného
uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou
opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr hĺbiace stroje)
• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo
vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
• Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
• Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne čislo12129
• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá za zmeny priestorového
uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST)
UPOZORNENIE. V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné
vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť
o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava – vyjadrenie číslo TD/
PS/0305/2022/Ga zo dňa 26. 05. 2022:
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike"):
Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:
- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79
a §80 Zákona o energetike,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými
plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle
STN 73 6005 a STN 73 3050,
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný zabezpečiť
prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať
SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na
webovom šidle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v 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 pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009
Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich technických noriem a
Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, STN EN
12327, TPP 702 01, TPP 702 02,
- stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D
k Žiadosti ó pripojenie k distribučnej sieti číslo 8004580422.
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TECHNICKÉ PODMIENKY:
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu
nízkotlakého (ďalej 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,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa pripojovacieho plynovodu rešpektovala iné vedenia s ohľadom nä
možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému, ovplyvňovaniu,
prípadnému poškodeniu,
- stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu ( RTP} ä meradlo do skrinky
DRZ .na. hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby boli prístupné z verejného priestranstva,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce {ostrý prepoj) medzi existujúcom distribučným
plynovodom a budovaným pripojovacím plynovodom vykonala iba oprávnená osoba - zhotoviteľ, ktorý má
schválený typový technologický postup (zoznam zhotoviteľov je zverejnený na webovom sídle SPP-D),
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby po vykonaní prepoja prípojkovým „T kusom" bola vykonaná skúška tesnosti,
vrátané vyhotovenia Zápisu,
- stavebník je povinný minimálne 3 pracovné dni pred zasypaním pripojovacieho plynovodu požiadať o vykonanie
kontroly realizácie pripojovacieho plynovodu prostredníctvom on-line aplikácie na webovom sídle SPP-D,
- stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-Ď, pracovisko Nové
Mesto nad Váhom, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy,
- po úspešnom odovzdaní a prevzatí technicko-právnej dokumentácie bude investorovi vydané Potvrdenie, na
základe ktorého bude možné požiadať o montáž meradla a uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky.
UPOZORNENIE:
Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) Ku
dňu jeho vydania.
Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný
prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenia k navrhovanej zmene.
Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia
bude podaný najneskôr do 27. 04. 2024, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie
nového stanoviska.
SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k
podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade,
ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava – vyjadrenie číslo BA-4291 2021 zo dňa 01. 12. 2021:
Pri stavebnej akcii dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava.
Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky
rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.
Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických
komunikáciách č. 351/2011 Z. z. o ochrane sieti a zariadení. Pri kríženi sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových
komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním.
Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným
správcom PTZ Orange Slovensko, a.s..
Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ
Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko a.s.
nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi
PTZ.
Upozorňujeme, že :
1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných
prevádzkovateľov
2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia
Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky
objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
• pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu
PTZ /vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednateľ farbou, alebo kolíkmi /
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• preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ,
upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach
výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné
náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
• dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
• nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
• vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
• aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
• pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky,
fólia, markery)
• aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378
• je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za
zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
• pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy
Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 66
zákona č. 351/2011 a TZ.
HTMAS s.r.o., Matuškova 48, 976 31Vlkanová – vyjadrenie zo dňa 15. 05. 2022:
Všeobecné podmienky:
1. Každá stavba musí byť realizovaná v súlade s § 43.,,Ochranné pásma“, zákona t 251/2012 Z. z.- Zákon o
energetike.
2. Pred zahájením prác je bezpodmienečne potrebné v dostatočnom časovom predstihu (min. 40 dní vopred) objednať
u prevádzkovateľa distribučnej sústavy (HTMAS s.r.o.) vytýčenie inžinierskych sietí v majetku HTMAS s.r.o. alebo
iných dotknutých strán.
3. Zamestnávateľ vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce pre iné fyzické osoby a právnické
osoby je povinný dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie ä vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce.
4. Bezpečnosť práce a zaistenie pracoviska musí byť vykonané pre konkrétne činnosti a práce v zmysle STN 34 3100,
STN 34 3101 a PNE 33 2000-1: 2002. V zmysle zákona f, 124/2006 Z. z. musia byť posúdené riziká a zostatkové
riziká, ktoré treba s plnou vážnosťou brať na zreteľ počas celej výstavby. Pokiaľ nebudú splnené podmienky týchto
ustanovení, žiadna fyzická alebo právnická osoba nesmie vykonávať Činnosti a práce na zariadeniach vo vlastníctve
HTMAS, s.r.o.. bež písomného súhlasu vlastníka ä prevádzkovateľa distribučnej sústavy {HTMAS, s.r.o..).
5. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia podľa zákona o energetike je možné vykonať len so
súhlasom vlastníka tohto zariadenia a ha náklady žiadateľa, pokiaľ sa nedohodne inak.
6. Elektrická prípojka je zariadenie nízkeho napätia, vysokého napätia, veľmi vysokého napätia alebo zvlášť
vysokého napätia, ktoré je určené na pripojenie odberného elektrického zariadenia odberateľa elektriny do
distribučnej sústavy. Odberným elektrickým zariadením je zariadenie, ktoré slúži na odber elektriny, a ktoré je
možné pripojiť do distribučnej sústavy, alebo na elektrickú prípojku. Odberné elektrické zariadenie zriaďuje,
prevádzkuje a za údržbu, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku zodpovedná osoba, ktorá s prevádzkovateľom sústavy
uzatvorila zmluvu o pripojení. Elektrický prívod je elektroenergetické zariadenie, ktoré slúži na pripojenie odberného
elektrického zariadenia od odbočenia z distribučnej sústavy (od odovzdá vacie ho miesta - miesta odovzdania kvality
elektriny, elektrickej prípojky) po elektromerový rozvádzač (ďalej ER) umiestnený spravidla na verejne prístupnom
mieste, a ktoré si buduje stavebník na vlastné náklady. Elektrický prívod je súčasťou odberného elektrického
zariadenia odberateľa. Projektová dokumentácia (ďalej len Pd) od elektrického prívodu musí byť navrhnutá s
ohľadom na požadovaný príkon odberného elektrického zariadenia a V plnej miere za ňu zodpovedá projéktant.
Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná y súlade s platnými zákonmi, vyhláškami, normami, alebo inými
všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré sa na ňu vzťahujú. Ak je to potrebné, bude overená príslušným
Stavebným úradom a Technickou inšpekciou.
7. Práce v zmysle PD na elektrickom zariadení smie realizovať odborne spôsobilá osoba v zmysle vyhl, č. 508/2009
Z. z.. Stavba nesmie mať nepriaznivý vplyv na životné prostredia musí byť realizovaná v súlade so zákonom č.
79/2015 Z. z. v jeho aktuálnom znení..
8. HTMS s.r.o. si prípade externého dodávateľa pre budovanie elektroenergetických zariadení v majetku HTMAS
s.r.o. vyhradzuje právo použitia jednotlivých konštrukčných prvkov a celkov od Iných výrobcov, pri dodržaní druhu
prvkov a celkov, podľa platného "Katalógu funkčných celkov a prvkov.
OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava – vyjadrenie pre SP číslo 634/2022 zo dňa 23. 02. 2022:
V prípade realizácie stavby súhlasíme za nasledovných podmienok:
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Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať
všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN, a.s. V súvislosti s vykonávanými
prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického
vybavenia, ako aj STN 33 3300.
- realizáciu výkopových prác min. 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení /ochranné
pásmo/ požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných mechanizmov (žiadne riadené
a neriadené podvrty) v zmysle §13 Zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách. Pri výkopových
prácach v blízkosti telekomunikačných káblov je potrebné dodržať maximálnu opatrnosť, káble zabezpečiť proti
poškodeniu a prípadnému odcudzeniu.
- jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky spoločnosti na adresu:
OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, elektronicky na obchod@otns.sk , pri objednávke je nutné uviesť
číslo nášho vyjadrenia, priložiť kópiu samotného vyjadrenia so zákresom.
- nad vytýčenou trasou sa nebudú používať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému
poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú umiestňovať skládky materiálov a stavebnej sute.
- vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ stavby povinný riadne
zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času /uložením do drevených žľabov, resp.
vyviazaním na trám/ a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzky schopnosť.
- oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na možnú polohovú odchýlku
+- 30cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať len so
súhlasom povereného zamestnanca OTNS.
- v prípade, že stavbou bude vyvolaná prekládka našich trás, je nutné prekonzultovať a odsúhlasiť návrh prekládky
v ďalšom stupni PD.
- žiadame, aby bol zástupca spoločnosti OTNS, a.s. prizvaný ku kontrole a prevzatiu odkopaných trás ešte pred
zásypom rýh: swansiete@otns.sk
- stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov), ochrannej fólie a zákrytových dosiek.
- bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a.s., helpdesk kontakt: 0908706819, +421
2 35000999, 0650/123 456 a hebdesk@swan.sk
- požadujeme ďalší stupeň PD SPI RS predložiť na odsúhlasenie.
- Upozorňujeme, že v prípade nedodržania podmienok a prípadného poškodenia optických vedení siete SWAN
ponesie stavebník/realizátor celú zodpovednosť za prerušenie telekomunikačnej prevádzky a bude znášať všetky
náklady spojené s odstránením poruchy/ opravy optickej trasy vrátane pokút.
- Vyjadrenie je platné 6 mesiacov, vydáva sa pre potreby stavebného povolenia.
- Po splnení daných podmienok spoločnosť OTNS, a.s. ako správca siete SWAN, k investičnému zámeru nemá
námietky.
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana prírody a krajiny – záväzné stanovisko pre
SP číslo OU-IL-OSZP-2022/000791-002 zo dňa 16. 03. 2022:
1. Každý je povinný podľa § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody pri vykonávaní akejkoľvek činnosti, ktorou
môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny, živočíchy alebo ich biotopy postupovať tak, aby nedochádzalo k ich
zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.
2. V prípade výrubu drevín je potrebné postupovať podľa ustanovení § 47 a § 48 zákona o ochrane prírody v súlade
s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
o ochrane prírody.
3. Pokiaľ sa na pozemkoch dotknutých stavbou nachádzajú dreviny, ktoré nebudú predmetom výrubu, vlastník
pozemku – resp. zhotoviteľ stavby je povinný stavebné činnosti vykonávať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu a
ničeniu.
4. Pri realizácii stavebnej činnosti (najmä pri zemných prácach) je nevyhnutná regulácia rozširovania nepôvodných
druhov rastlín v súlade s § 7 zákona o ochrane prírody a odstraňovanie inváznych druhov v súlade so zákonom č.
150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
5. Stavebník vykoná ošetrovanie, udržiavanie a ochranu stromovej vegetácie podľa technickej normy STN 83 7010.
Toto stanovisko nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza vyjadrenie alebo súhlas orgánu ochrany prírody
a krajiny podľa iných ustanovení zákona o ochrane prírody.
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Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie – odpadové hospodárstvo – vyjadrenie pre SP číslo
OU-IL-OSZP-2022/000813-003 zo dňa 30. 03. 2022:
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska odpadového hospodárstva určuje nasledovné
podmienky pre uskutočnenie stavby:
1. Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach
a demolačných prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste
pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ,
pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Táto osoba je zodpovedná za nakladanie s odpadmi podľa
tohto zákona a je povinná plniť povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch.
2. Pri realizácií stavby je pôvodca odpadov povinný vykonávať svoju činnosť tak, aby splnil záväznú hierarchiu
odpadového hospodárstva ustanovenú v § 6 ods. 1 zákona o odpadoch a to:
a) predchádzať vzniku odpadu,
b) zabezpečiť prípravu na opätovné použitie odpadu,
c) zabezpečiť recykláciu vzniknutého odpadu,
d) zabezpečiť iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie vzniknutého odpadu,
e) zabezpečiť zneškodňovanie vzniknutého odpadu.
3. Vzniknuté stavebné odpady je pôvodca odpadov povinný materiálovo zhodnotiť už pri realizácií stavby.
4. Vznikajúce odpady je potrebné zaradiť a triediť podľa skupín a druhov odpadov v súlade s vyhláškou MŽP SR
č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
5. Podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch je držiteľ odpadu povinný odovzdať vzniknuté odpady len
osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo
zneškodnenie sám. Držiteľ odpadu môže odovzdať odpady dodávateľovi stavebných prác len, ak má dodávateľ
príslušné povolenie na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
6. Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na
mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom.
7. Podľa ustanovení § 1 ods. 2 písm. h) sa zákon o odpadoch nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný
prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely
výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.
8. Prebytočnú zeminu a kamenivo možno využiť na terénne úpravy mimo miesta jej vzniku len v súlade so zákonom
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon).
9. Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá plánuje využiť výkopovú zeminu na spätné zasypávanie
mimo miesta jej vzniku je povinná požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o súhlas podľa
§ 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.
10. Pôvodca odpadu, ktorý plánuje skladovať výkopovú zeminu mimo miesta jej vzniku, je povinný požiadať
príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch.
11. Drevo zo stavby je možné využiť na vykurovanie iba v schválenom zariadení podľa ustanovení zákona NR SR č.
137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších právnych predpisov. Drevo nesmie byť kontaminované nebezpečnými
látkami a inými cudzorodými látkami (napr. plastové obaly, úchyty a pod.).
12. Nakoľko sa predpokladá, že pri realizácií stavby vznikne aj nebezpečný odpad (kat. č. 15 01 10, 17 01 06, 17
02 04, 17 03 01, 17 09 03) je stavebník povinný:
• zhromaždiť nebezpečný odpad vo vhodnej nádobe a riadne ho označiť podľa osobitného predpisu,
• miesto zhromažďovania nebezpečného odpadu musí spĺňať podmienky stanovené v § 8 vyhlášky MŽP SR č.
371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch,
• nebezpečné odpady sa zhodnocujú a zneškodňujú prednostne pred ostatnými odpadmi,
• vzniknutý nebezpečný odpad odovzdať na prepravu a ďalšie nakladanie s ním iba osobe oprávnenej na prepravu,
zber, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie týchto odpadov, ktorá má na to oprávnenie podľa § 97 zákona o
odpadoch.
13. Ku kolaudačnému konaniu je stavebník povinný predložiť stavebnému úradu vyjadrenie orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o vyjadrenie
ku kolaudačnému konaniu na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového
hospodárstva je nutné predložiť právoplatné stavebné povolenie stavby, evidenciu vzniku odpadov z realizácie
predmetnej stavby a doklady o ich zhodnotení alebo zneškodnení v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch.
Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona o odpadoch a podľa § 99 ods.
2 zákona o odpadoch sa považuje za záväzné stanovisko v konaniach stavebného úradu podľa osobitného predpisu.
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IV. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Účastníci konania v priebehu stavebného konania neuplatnili námietky, o ktorých by špeciálny stavebný úrad musel
rozhodnúť.
Odôvodnenie
Stavebník HS - Tec, spol. s. r. o. so sídlom M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín IČO 36 294 659 v zastúpení
na základe splnomocnenia zo dňa 26. 01. 2022 spoločnosťou: PROMA, s.r.o. so sídlom Bytčická 16/3492, 010 01
Žilina IČO 31 621 252 podal dňa 12. 04. 2022 a doplnil dňa 25. 04. 2022 na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti
o životné prostredie žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „Výrobný závod HS-Tec, spol. s
r.o., Dubnica nad Váhom“ stavebný objekt: SO 11 Splašková kanalizačná prípojka, SO 12 Areálová splašková
kanalizácia na pozemkoch C-KN parc. č. 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5107, 5108, 5109, 5110, 5112, 5113/1,
5114/1, 5115, 5116, 5117, 5118, 5119, 5120, 5121, 5122, 5123/1, 5124/1 katastrálne územie Dubnica nad Váhom.
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie podľa § 60 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (stavebný zákon) v súlade s § 73 zákona NR SR
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 § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších právnych predpisov.
Územné rozhodnutie stavby vydalo mesto Dubnica nad Váhom číslo č.j. Výst. – 3138/2022 – Ko, spis 3364/2021,
334/2022 zo dňa 02. 02. 2022, právoplatné dňa 28. 03. 2022 navrhovateľovi VEFEX INVEST SRL, Sat Popesti
Nr. 128, Judet Bihor, Romania.
Mesto Dubnica nad Váhom vydalo záväzné stanovisko číslo Výst. – 8727/2022 – Ko, spis 1259/2022 zo dňa 25. 04.
2022 podľa stavebného zákona k povoľovanej vodnej stavbe.
Zmena navrhovanej činnosti „Výrobný závod HS-Tec, spol. s.r.o. Dubnica nad Váhom“ bola posúdená podľa § 29
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím spis. č. OUIL-OSZP-2021/001469-025 zo dňa 12. 10. 2021, právoplatné dňa 12. 11. 2021 rozhodol, že navrhovaná činnosť sa
nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Projektovú dokumentáciu vodnej stavby „Výrobný závod HS-tec, spol. s r.o., Dubnica nad Váhom“ stavebný
objekt: SO 11 Splašková kanalizačná prípojka, SO 12 Areálová splašková kanalizácia z 09/2021, číslo zák. 2985/
v1/2021 vypracoval Ing. Jozef Vyslúžil, SNP 128/14, 914 51 Trenčianske Teplice, autorizovaný stavebný inžinier,
č. 5754*A2.
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie listom číslo OU-IL-OSZP-2022/001062-004 zo dňa 02.
05. 2022 oznámil začatie stavebného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne k predloženej
žiadosti nariadil ústne pojednávanie na deň 13. 05. 2022.
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie zároveň v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil
od miestneho zisťovania, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad
pre posúdenie navrhovanej stavby.
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom v
konaní, že podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona zverejnil kópiu žiadosti o vydanie stavebného povolenia bez príloh
a doplnenie žiadosti a kópiu právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní pre danú stavbu na svojej
úradnej tabuli a na svojom webovom sídle.
Zároveň špeciálny stavebný úrad v súlade s § 140c ods. 2 stavebného zákona zaslal predloženú projektovú
dokumentáciu spolu s podaným návrhom a písomným vyhodnotením spôsobu zapracovania podmienok určených v
rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní alebo v záverečnom stanovisku na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti
o životné prostredie, ako orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie a žiada o vydanie stanoviska k
predmetnej stavbe podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Stavba je podľa § 43a ods. 3 písm. g) stavebného zákona inžinierska stavba.
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Účelom stavby je „Výrobný závod HS-Tec, spol. s r.o., Dubnica nad Váhom“ stavebný objekt: SO 11 Splašková
kanalizačná prípojka, SO 12 Areálová splašková kanalizácia je odvádzanie splaškových odpadových vôd z nového
areálu výrobného závodu HS-Tec, spol. s r.o. v Dubnici nad Váhom novou splaškovou kanalizačnou prípojkou a
areálovou splaškovou kanalizáciou do verejnej kanalizácie.
Dňa 09. 05. 2022 bolo na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie doručené od účastníka konania
Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava – Petržalka, IČO 31 820 174
Vyjadrenie podľa § 64 stavebného zákona.
Dňa 13. 05. 2022 sa uskutočnilo vo veci ústne pojednávanie, z ktorého bola spísaná zápisnica číslo OU-ILOSZP-2022/001062-006. Stavebník do dňa ústneho pojednávania nepredložil všetky doklady potrebné pre vydanie
rozhodnutia v danej veci, v závere zápisnice je uvedené, že stavebník doplní chýbajúce doklady potrebné pre vydanie
stavebného povolenia vodnej stavby.
Dňa 24. 05. 2022 bolo na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie z Okresného úradu
Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie záväzné stanovisko podľa § 16a vodného zákona číslo OU-ILOSZP-2022/020479-003 zo dňa 24. 05. 2022.
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie orgán ako orgán posudzovania vplyvov na životné
prostredie vydal dňa 25. 05. 2022 záväzné stanovisko k stavebnému konaniu vodnej stavby číslo OU-ILOSZP-2022/001153-003.
Dňa 27. 05. 2022 na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadateľ doplnil:
- záväzné stanovisko Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 16a vodného
zákona číslo OU-IL-OSZP-2022/020479-003 zo dňa 24. 05. 2022
- vyjadrenia dotknutých orgánov v konaní pre stavebné povolenie stavby:
- Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – vyjadrenie číslo 66125215690 zo dňa 17. 05. 2022
- Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava – vyjadrenie číslo BA-4291 2021 zo dňa 01. 12. 2021
- HTMAS s.r.o., Matuškova 48, 976 31Vlkanová – vyjadrenie zo dňa 15. 05. 2022
- Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava – vyjadrenie číslo TD/
PS/0305/2022/Ga zo dňa 26. 05. 2022
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie listom číslo OU-IL-OSZP-2022/001062-010 zo dňa
27. 05. 2022 dal účastníkom konania možnosť, aby sa oboznámili s novými podkladmi rozhodnutia, vyjadrili sa k
podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhli jeho doplnenie v lehote najneskôr do 7 pracovných
dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, zároveň upozornil účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky
môžu uplatniť najneskoršie do stanoveného termínu 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, na
neskoršie podané námietky sa neprihliadne. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány a
organizácie. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko, má sa za to, že so
stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Stavba bude uskutočnená na pozemkoch na pozemkoch: C-KN parc. č. 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5107,
5108, 5109, 5110, 5112, 5113/1, 514/1, 5115, 5116, 5117, 5118, 5119, 5120, 5121, 5122, 5123/1, 5124/1 katastrálne
územie Dubnica nad Váhom.
K stavebným pozemkom má stavebník vlastnícke právo ktoré ho oprávňuje zriadiť na nich požadovanú stavbu.
Pozemky C-KN parc. č. 5101, 5102, 5102, 5104, 5105, 5106, 5107, 5108, 5109, 5110, 5112, 5113/1, 514/1, 5115,
5116, 5117, 5118, 5119, 5120, 5121, 5122, 5123/1, 5124/1 katastrálne územie Dubnica nad Váhom sú vo vlastníctve
stavebníka, spoločnosti HS - Tec, spol. s. r. o. so sídlom M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín IČO 36 294 659
podľa výpisu z listu vlastníctva č. 7393.
Predložená dokumentácia stavby spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného
prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu
ustanovených stavebným zákonom a osobitnými predpismi. Projektovú dokumentáciu vodnej stavby „Výrobný
závod HS-tec, spol. s r.o., Dubnica nad Váhom“ stavebný objekt: SO 11 Splašková kanalizačná prípojka, SO 12
Areálová splašková kanalizácia z 09/2021, číslo zák. 2985/v1/2021 vypracoval Ing. Jozef Vyslúžil, SNP 128/14,
914 51 Trenčianske Teplice, autorizovaný stavebný inžinier, č. 5754*A2.
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Podkladmi pre vydanie rozhodnutia boli tieto doklady:
- projektová dokumentácia vypracovaná oprávnenou osobou
- územné rozhodnutie stavby, rozhodnutie Mesta Dubnica nad Váhom číslo č.j. Výst. – 3138/2022 – Ko, spis
3364/2021, 334/2022 zo dňa 02. 02. 2022, právoplatné dňa 28. 03. 2022
- potvrdenie mesta Dubnica nad Váhom o akceptácii postúpenia práv a povinností vyplývajúcich z územného
rozhodnutia č.j. Výst. – 8923/2022-Ko zo dňa 26. 04. 2022
- zmluva o postúpení práv a povinností z územného rozhodnutia zo dňa 08. 04. 2022
- záväzné stanovisko Mesta Dubnica nad Váhom číslo Výst. – 8727/2022 – Ko, spis 1259/2022 zo dňa 25. 04. 2022
- rozhodnutie Okresného úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie spis. č. OU-ILOSZP-2021/001469-025 zo dňa 12. 10. 2021, právoplatné dňa 12. 11. 2021 rozhodol, že navrhovaná činnosť sa
nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- kópia z katastrálnej mapy
- výpisy z listov vlastníctva stavebných pozemkov a susedných pozemkov
- vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií
K stavbe a ku konaniu sa kladne vyjadrili:
- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie horného Váhu odštepný závod, Jána Jančeka 36, 034 01
Ružomberok – vyjadrenie k SP číslo CS SVP OZ PN 2573/2022/2, CZ 6693/210/2022 zo dňa 15. 02. 2022
- Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica – vyjadrenie pre SP číslo 2309/21/2022
zo dňa 28. 03. 2022
- Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava –vyjadrenie číslo TD/
PS/0305/2022/Ga zo dňa 26. 05. 2022
- Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – vyjadrenie číslo 66125215690 zo dňa 17. 05. 2022
- Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava – vyjadrenie číslo BA-4291 2021 zo dňa 01. 12. 2021
- OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava – vyjadrenie pre SP číslo 634/2022 zo dňa 23. 02. 2022
- HTMAS s.r.o., Matuškova 48, 976 31Vlkanová – vyjadrenie zo dňa 15. 05. 2022
- Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín – stanovisko číslo
PUSR-2022/4833-2/15381 zo dňa 23. 02. 2022
- Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Štefánikova 20, 911 49 Trenčín – stanovisko pre
SP číslo KRHZ-TN-OPP-2022/000027-002 zo dňa 31. 01. 2022
- Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 49 Trenčín
- Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, Okresný dopravný inšpektorát, Kvetná 7, 911 00 Trenčín –
záväzné stanovisko číslo ORPZ-TN-ODI-76-002/2000-ING zo dňa 14. 04. 2022
- Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín – rozhodnutie o trvalom
odňatí poľnohospodárskej pôdy číslo spisu OU-TN-PLO1-2022/014115-002 zo dňa 06. 04. 2022, právoplatné dňa
13. 04. 2022
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
– stanovisko pre SP číslo ASMdpS-1-292/2021 zo dňa 26. 03. 2021
- Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana prírody a krajiny – záväzné stanovisko pre
SP číslo OU-IL-OSZP-2022/000791-002 zo dňa 16. 03. 2022
- Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie – odpadové hospodárstvo – vyjadrenie pre SP číslo
OU-IL-OSZP-2022/000813-003 zo dňa 30. 03. 2022
- Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná správa – vyjadrenie pre SP číslo OUIL-OSZP-2022/000793-004 zo dňa 08. 04. 2022
- Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie – EIA, orgán ako orgán posudzovania vplyvov na
životné prostredie - záväzné stanovisko k stavebnému konaniu vodnej stavby číslo OU-IL-OSZP-2022/001153-003
zo dňa 25. 05. 2022
- záväzné stanovisko Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 16a vodného
zákona číslo OU-IL-OSZP-2022/020479-003 zo dňa 24. 05. 2022
Špeciálny stavebný úrad v súlade s § 140b ods. 1 stavebného zákona preskúmal obsah všetkých doručených
záväzných stanovísk, ako aj stanovísk dotknutých organizácií a ich podmienky a požiadavky budú akceptované v
podmienkach výrokovej časti rozhodnutia. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, akceptuje
iba tie podmienky jednotlivých stanovísk dotknutých orgánov a organizácií, ktoré sa vecne týkajú povoľovanej
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12 / 15

stavby „Výrobný závod HS-Tec, spol. s r.o., Dubnica nad Váhom“ stavebný objekt: SO 11 Splašková kanalizačná
prípojka, SO 12 Areálová splašková kanalizácia na pozemkoch katastrálne územie Dubnica nad Váhom. Stavebník
je povinný dodržať podmienky dotknutých orgánov a organizácií, ktoré vecne a miestne súvisia s realizáciou
predmetnej vodnej stavby a za ich plnenie nesie stavebník plnú právnu zodpovednosť.
Budúca prevádzka stavby nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí. Komplexnosť a
plynulosť výstavby je zabezpečená podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa stanovených podmienok na
uskutočnenie stavby špeciálnym stavebným úradom a podmienok dotknutých orgánov a organizácií.
Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní. Zhotoviteľ v
zmysle obchodnoprávnych predpisov musí zabezpečiť stavbyvedúceho, ktorý je podľa § 45 ods. 4 oprávnenou
osobou.
Špeciálny stavebný úrad postupoval v tomto konaní podľa ustanovení správneho poriadku a osobitných predpisov.
Skutkový stav bol zistený presne podľa predložených dokladov a dokumentov, ktoré sú stanovené v § 58 stavebného
zákona a § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2002 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
Rozhodnutie obsahuje predpísané náležitosti podľa § 47 správneho poriadku, § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky
MŽP SR č. 453/2002 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
Predložená žiadosť bola preskúmaná podľa § 62 stavebného zákona, pričom bolo zistené, že uskutočnením stavby
nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov
konania. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.
Vzhľadom na uvedené vyhovuje orgán štátnej vodnej správy žiadosti stavebníka a rozhodol tak, ako sa uvádza vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny poplatok vo výške 100,- eur bol uhradený v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov (V. časť stavebná správa, položka 60 písm. g) - Žiadosť o stavebné povolenie na ostatné
neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom
rozpočtovom náklade do 50 000 eur vrátane) pri podaní žiadosti formou e-kolku.
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.
Podľa ustanovení § 140c ods. 8 stavebného zákona proti tomuto rozhodnutiu, ktorému predchádzalo konanie podľa
osobitného predpisu (zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania,
ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom stavebného povolenia podľa osobitného predpisu,
lehota na podanie odvolania podľa ustanovenia § 140c ods. 9 je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa
zverejnenia tohto rozhodnutia.
Toto rozhodnutie je možné po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmať súdom.
Príloha
1 × overená PD stavby pre stavebníka (prevezme si ju osobne)
Rozhodnutie sa doručí:
Účastníci konania:
1. HS - Tec, spol. s. r. o., M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín, IČO 36 294 659
2. PROMA, s.r.o., Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina, IČO 31 621 252
3. INTERNATIONAL CONSULTING, spol. s r.o., Palackého 29, Trenčín 911 01, IČO 36314641
4. PhDr. Katarína Vaculíková, Krížna 4047/17, 811 07 Bratislava – Staré Mesto
5. Mesto Dubnica nad Váhom, Mestský úrad, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
6. Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
7. Ing. Jozef Vyslúžil, SNP 128/14, 914 51 Trenčianske Teplice (projektant)
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8. Účastník konania v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie: Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 850
00 Bratislava – Petržalka – IČO 31 820 174
Dotknuté organizácie a orgány štátnej správy :
9. Mesto Dubnica nad Váhom, Mestský úrad, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
10. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie horného Váhu odštepný závod, Jána Jančeka 36, 034 01
Ružomberok
11. Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
12. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
13. Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
14. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
15. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
16. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
17. SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 35680202
18. HTMAS s.r.o., Matuškova 48, 976 31Vlkanová
19. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
20. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Štefánikova 20, 911 49 Trenčín
21. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 49 Trenčín
22. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, Okresný dopravný inšpektorát, Kvetná 7, 911 00 Trenčín
23. Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
24. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
25. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie – EIA
26. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana prírody a krajiny
27. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie – odpadové hospodárstvo
Po nadobudnutí právoplatnosti:
28. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Legionárska 5, 012 05 Žilina
Ing. Vít Ondráš
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10174

Doručuje sa
HS - Tec, spol. s r.o., Niva 13, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
PROMA, s.r.o., Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina, Slovenská republika
INTERNACIONAL CONSULTING, spol. s r.o., Palackého 29, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Katarína Vaculíková, Krížna 4074/17, 811 07 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Mesto Dubnica nad Váhom (OVM), Bratislavská 434, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika
Jozef Vyslúžil, Štvrť SNP 128/14, 914 51 Trenčianske Teplice, Slovenská republika
Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava, Slovenská republika

Na vedomie
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepný závod, Jančeka
36, 034 01 Ružomberok 1
Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
OTNS, a. s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava-Nové Mesto
SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava 1
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HTMAS s.r.o., Matuškova 48, 976 31 Vlkanová
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, KR HaZZ TN, Štefánikova 20, 911 49 Trenčín 1
Okresný úrad Trenčín, OCDaPK, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne, ODI, Kvetná 7, 911 42 Trenčín 1
Okresný úrad Trenčín, PLO, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín 1
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetky, detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica 1
Okresný úrad Ilava, OSZP, EIA, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
Okresný úrad Ilava, OSZP, OPaK, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
Okresný úrad Ilava, OSZP, OH, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
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