
                                                                                            

                                                                                          odbor starostlivosti o životné prostredie 

                                                                                          Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 

 

Telefón Fax E-mail Internet IČO 

+421/42 4300 190 

+421/961 265 705 

 

 ivana.labudikova@minv.sk www.minv.sk 00151866 

 

 

Č. j.: OU-PB-OSZP 2018/003524-00004 ZB1 A-20                   Považská Bystrica 22. mája 2019 

Vybavuje : Ing. Ivana Labudíková 

 
 

 

 

                                                                 R O Z H O D N U T I E 

 

 
Spoločnosť IFOND, s. r. o., Ul. 1. mája 973/3, 017 01 Považská Bystrica podala dňa            

27. februára 2019 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na líniové vodné stavby – 

objekty SO 04 Rozšírenie splaškovej kanalizácie a SO 05 Rozšírenie vodovodu v rámci stavby 

„Rozšírenie infraštruktúry IBV Obec Jasenica.“ Podanie bolo doplnené dňa 2. mája 2019. 

 

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby vydala Obec Jasenica ako príslušný 

stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov dňa 10. decembra 2018 pod č. j.                    

261/2018-TA5/A-10. 

 

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej 

správy ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5              

zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy   podľa § 61 písm. a) 

a c), § 71  ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len vodný 

zákon), zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny 

poriadok) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) prerokoval 

žiadosť navrhovateľa v stavebnom a vodoprávnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi 

účastníkmi konania a po preskúmaní podľa  § 62 stavebného zákona a ustanovení vodného 

zákona rozhodol takto : 

 

spoločnosti 

 

IFOND, s. r. o., Ul. 1. mája 973/3,  

017 01 Považská Bystrica 
IČO 45242089 

 
 

povoľuje   líniové vodné stavby 
objekty 

 

 SO 04 Rozšírenie splaškovej kanalizácie a  

SO 05 Rozšírenie vodovodu 
 

v rámci stavby „Rozšírenie infraštruktúry IBV Obec Jasenica“ 
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pozostávajúce z nasledujúcich častí : 

 

1. SO 04 Rozšírenie splaškovej kanalizácie 

 kanalizačný zberač DN 300 z rúr PVC KG 300 SN8 o celkovej dĺžke 126,00 m, 

 revízne železobetónové šachty ᴓ 1000 v počte 5 ks, 

 

2. SO 05 Rozšírenie vodovodu 

 potrubie z  rúr PE 100 RC  110x6,6 mm SDR17 o celkovej dĺžke 131,0 m, 

 požiarny hydrant DN 80 v počte 1 ks (vzdušník) 

 

na pozemkoch KN - C parc. č. 3440/1, 3449, 3656, 3663 a 3664  v k. ú Jasenica podľa § 26 

vodného zákona,  podľa  § 66 stavebného zákona a § 46 správneho poriadku. 

 

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: 

 

 trvalý trávny porast, 

 zastavaná plocha a nádvorie, 

 ostatná plocha. 

 

Stanovisko z hľadiska ochrany PPF :  

 

 pri dočasnom zábere PPF do 1 roka je navrhovateľ povinný pred začatím stavby požiadať 

Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor o udelenie súhlasu v zmysle 

§ 18 zákona č. 220/2004 Zb. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. 

 

Na uskutočnenie stavby špeciálny stavebný úrad určuje tieto podmienky: 

 

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Robertom 

Sládekom, autorizovaným stavebným inžinierom, je súčasťou tohto stavebného 

povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia 

stavebného úradu. 

2. Povolenie sa vzťahuje  na stavbu, ktorej základný popis je uvedený v predchádzajúcej 

časti rozhodnutia.  

3. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podľa situačného výkresu z overenej 

projektovej dokumentácie oprávnenou  právnickou alebo fyzickou osobou podľa § 45    

ods. 4 stavebného zákona. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník 

špeciálnemu stavebnému úradu pri kolaudácií. 

4. Vodná stavba bude ukončená najneskôr do 31. decembra 2021. 

5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce         

a technických zariadení, dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku a dbať na ochranu       

a tvorbu životného prostredia. 

6. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným 

požiadavkám na stavby podľa § 43 d stavebného zákona. 

7. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby. 

8. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť  dodržané príslušné ustanovenia § 47 až § 53 

stavebného zákona všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu a príslušné technické 

normy. 

9. Stavba bude uskutočňovaná: zhotoviteľom – bude určený vo výberovom konaní, 

stavebník písomne oznámi do 15 dní od ukončenia výberového konania tunajšiemu 

špeciálnemu stavebnému úradu meno (názov) a adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby. Stavbu 
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môže uskutočňovať iba právnická alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie 

stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva 

stavbyvedúci.  

10. Náklad na výstavbu objektu SO 04 bude  14 620,0 € a pre objekt SO 05 bude 8 878,0 €.  

11. Podmienky  úpravy staveniska: 

a. Osadenie stavby  -  situovanie  sa určuje podľa situačného výkresu z projektovej       

dokumentácie.  

b. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné siete 

v priestore staveniska sa polohovo a výškovo vyznačia najneskôr pred 

odovzdaním staveniska. Musia sa, včítane meračských značiek v priestore 

staveniska, počas stavebných prác náležite chrániť a podľa potreby sprístupniť. 

c. Stavenisko vhodne oplotiť alebo inak zabezpečiť pred vstupom nepovolaných 

osôb. 

12. Počas výstavby  podľa § 46d  stavebného zákona viesť stavebný denník od prvého dňa 

prípravných prác až po ukončenie stavebných prác. 

13. Počas výstavby zabezpečiť pravidelné čistenie, údržbu verejnej komunikácie tak, aby 

doprava bola bezpečná. 

14. Odpad vznikajúci pri stavbe a prevádzke zariadenia zneškodňovať v zariadeniach na to 

určených a prevádzkovaných podľa odsúhlaseného prevádzkového poriadku. Doklady 

o spôsobe zneškodnenia vzniknutého odpadu predložiť ku kolaudácii. 

15. Podľa § 43i stavebného zákona  zariadiť, usporiadať a vybaviť stavenisko.  

16. Špeciálny stavebný úrad si vyhradzuje právo rozhodnúť počas výstavby o nedostatkoch 

zistených pri výkone štátneho stavebného dohľadu. 

17. Pri realizácii stavby dodržať STN 736005 o priestorovom rozmiestnení  sietí. 

18. Pri uskutočňovaní  stavby treba postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu, ani ohrozeniu 

susedných nehnuteľností  a jestvujúcich zariadení a taktiež je potrebné postupovať tak, 

aby boli rešpektované platné predpisy a zásady ochrany a tvorby životného prostredia, 

ako aj podmienky a požiadavky orgánov štátnej správy, ktoré chránia celospoločenské 

záujmy podľa osobitných predpisov. 

19. Stavbu uskutočňovať s výrobkami a stavebným materiálom v zmysle zákona č. 90/1998 

Z. z. o stavebných výrobkoch navrhnutých v projekte, ktorý neohrozuje bezpečnosť             

a zdravie osôb a životné prostredie.  

20. Stavebník je povinný uhradiť všetky škody, ktoré by vznikli výstavbou iným 

právnickým, alebo fyzickým osobám, alebo občanom podľa platných predpisov. 

21. Poškodené nehnuteľnosti a terén uviesť do pôvodného stavu. 

22. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia Považskej vodárenskej spoločnosti, 

a. s., Považská Bystrica zo dňa 18. februára 2019 pod č. 34/23/2019-CA, o. i.: 

 investor je povinný pred vydaním stavebného povolenia na rozšírenú časť verejnej 

kanalizácie  uzatvoriť s PVS, a. s. Zmluvu o prevode hmotného majetku - rozšírenia 

verejnej kanalizácie do majetku a správy PVS, a. s. odplatným spôsobom,  

 investor pred zahájením stavebných prác zabezpečí vytýčenie jestvujúcej verejnej 

kanalizácie v dotknutom území, 

 na základe vytýčenia bude trasa rozšírenia verejnej kanalizácie zvolená tak, aby bolo 

dodržané jej ochranné pásmo pri všetkých stavbách spojených so zemou - zákon NR SR 

č. 442/2002 Z. z. v platnom znení, § 19 ods. 2 a 5, t. j. ochranné pásmo v šírke najmenej 

1,5 m na obidve strany od vonkajšieho pôdorysného okraja kanalizačného potrubia, 

 pri realizácii s ostatnými IS bude dodržaná STN 73 60 05 o priestorovom usporiadaní IS, 

 materiál rozšírenia verejnej kanalizácie - kanalizačné potrubie PVC, PP, rúry hladké, 

hrdlované, DN 250/ D315 SN8, 
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 kanalizačné revízne šachty DN1000, stúpačky poplastované, poklopy vodotesné, do 

komunikácie tr. D400, maximálna vzdialenosť 50 m, 

 pripojenie do jestvujúcej KRŠ 6 zberača „AA-1-IN“ tesne nad kynetu, zabezpečiť úpravu 

kynety a vodotesnosť KRŠ, resp. vymeniť jestvujúcu KRŠ 6 za viacvtokovú, 

 dodržať spádové pomery a rýchlosť prúdenia OV v súlade s platnými STN, krycie výšky               

a úpravu poklopov do budúcej nivelety komunikácie, 

 zabezpečiť Zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemky v inom vlastníctve 

v prospech budúceho vlastníka a prevádzkovateľa PVS, a. s. z dôvodu uloženia 

kanalizačného potrubia, rozšírenia verejnej kanalizácie a za účelom vstupu na tieto 

pozemky pri vykonávaní údržby a opráv kanalizačného potrubia, 

 stavba bude realizovaná odborne spôsobilou osobou pre inžinierske stavby - voda, 

kanalizácia, 

 po vydaní kolaudačného rozhodnutia bude stavba odovzdaná do majetku a správy PVS, 

a. s., 

 podľa 83 zák. č. 442/2002 Z. z. v platnom znení o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách, vlastníkom verejnej kanalizácie ( aj rozšírenia ) môže byť iba právnická 

osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a prevádzkovateľom odborne spôsobilá 

fyzická, alebo právnická osoba po splnení podmienok odbornej spôsobilosti v zmysle § 5 

a § 6 zák. č. 442/2002 Z. z. 

23. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu 

Trenčín zo dňa 23. októbra 2018 pod č. KPÚTN-2018/20468-2/84931, o. i.: 

 termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou ohlásiť 

dva týždne vopred na KPÚ Trenčín písomne , e-mailom alebo telefonicky, 

 pri začatí výkopových prác zvolať kontrolný deň za účasti pracovníkov KPÚ, 

následne z neho vypracovať zápisnicu a túto predložiť ku kolaudácii stavby, 

 v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas výstavby ohlásiť 

nález Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín (ďalej len KPÚ) priamo alebo 

prostredníctvom obce, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení, 

 nález ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou  odborne 

spôsobilou osobou , najmenej však 3 pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu, 

 do obhliadky vykonať  všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie nálezu, 

zabezpečiť ho proti zničeniu, poškodeniu, znehodnoteniu  a odcudzeniu, 

 archeologická nález môže vyzdvihnúť iba oprávnená osoba metódami 

archeologického prieskumu a najneskôr do 10 dní od vyzdvihnutia nálezu je povinná 

predložiť KPÚ správu o náhodnom archeologickom náleze s príslušnými 

informáciami. 

24. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia SPP-distribúcia, a. s., Bratislava zo 

dňa 19. decembra 2018 pod č. TD/KS/0987/2018/Ki, o. i.: 

 stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských 

zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike, 

 stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie 

tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) 

a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto 

podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj 

zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto 

podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom, 

 stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti 

medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a 
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podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a 

TPP 906 01, 

 stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania 

iných činností 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 presné vytýčenie existujúcich plynárenských 

zariadení na základe písomnej objednávky,  

 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 TPP 702 01, TPP 702 12, 

 stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 

realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, tiež je povinný prizvať 

zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem, 

 stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v 

predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o vydanie technických podmienok pre 

rozšírenie distribučnej siete číslo 1000170618. 

 stavebník je povinný minimálne 14 kalendárnych dní pred začatím stavby písomne 

oznámiť SPP-D údaje o začatí a ukončení prác a pod., 

 stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené 

subjektom povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude možné 

ukončiť preberacie konanie a majetkovo - právne vysporiadanie stavby, 

 stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na 

každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až 

po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia 

strojových mechanizmov, 

 ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D 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, 

 odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia 

zabezpečené proti poškodeniu, 

 stavebník nesmie 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, 

 stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 

Zákona    o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty 

apod.. 

 každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť 

ihneď ohlásené SPP-D. 

25. Stavba môže byť užívaná až po kolaudácii. Stavebník podá včas návrh na vydanie 

povolenia na uvedenie vodnej stavby do trvalej prevádzky podľa  § 22 ods. 3 a 4 vodného 

zákona. K návrhu pripojí stavebník doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných 

skúšok, doklady uvedené v § 43f stavebného zákona o overení vhodných stavebných 

výrobkov.  
 

     Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené. 
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          Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť podľa § 52 

ods. 1 správneho poriadku. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy 

nadobudlo právnu moc, nebola  stavba začatá. 

 

 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

 

     Tunajší orgán štátnej vodnej správy prijal dňa 27. februára 2019 žiadosť spoločnosti 

IFOND, s. r. o., Ul. 1. mája 973/3, 017 01 Považská Bystrica vo veci  vydania stavebného 

povolenia na líniové vodné stavby – objekty SO 04 Rozšírenie splaškovej kanalizácie a SO 05 

Rozšírenie vodovodu v rámci stavby „Rozšírenie infraštruktúry IBV Obec Jasenica.“ Podanie 

bolo doplnené dňa 2. mája 2019. 

 

 

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby vydala Obec Jasenica ako príslušný 

stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov dňa 10. decembra 2018 pod č. j.                    

261/2018-TA5/A-10. 

 

Tunajší orgán štátnej vodnej správy oznámil začatie stavebného vodoprávneho konania 

oznámením zo dňa 1. marca 2019 pod č. j. OU-PB-OSZP 2019/003524-00002 ZB1 A-20 a 

nariadil na prejednanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie na deň  24. apríl 2019.   

 

     Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 ods. 1 a 2 stavebného 

zákona, v ustanoveniach vodného zákona a bolo zistené, že uskutočnením  stavby (ani budúcim 

užívaním stavby) nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo 

ohrozené práva     a právne záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné 

technické požiadavky na výstavbu. V priebehu stavebného konania nenašiel špeciálny stavebný 

úrad také dôvody, ktoré by bránili povoleniu vodnej stavby. 

 

Stavebník má k pozemku KN - C parc. č. 3440/1 v k. ú Jasenica zmluvu o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena s vlastníkmi predmetného pozemku a k pozemkom KN - C         

parc. č. 3449, 3656, 3663 a 3664  v k. ú Jasenica súhlas Obce Jasenica, zastúpenej starostom 

obce ako vlastníka predmetných pozemkov. 

 

 K stavbe sa vyjadrili: Obec Jasenica, Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Považská 

Bystrica, Slovak Telekom, a. s., Bratislava, SD, a. s., Žilina, SPP, a. s., Bratislava, Okresné 

riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Považská Bystrica, Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva v Považskej Bystrici, Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, Technická inšpekcia, a. s., Bratislava. Orange Slovensko, a. s., Bratislava, 

O2 Slovakia, s. r. o., Bratislava a Krajský pamiatkový úrad Trenčín. 

 

     Ich stanoviská nie sú záporné ani protichodné, boli skoordinované a zohľadnené 

v podmienkach tohto rozhodnutia. 
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      Vzhľadom k tomu, že žiadateľom navrhnuté riešenie je technicky a ekonomicky zdôvodnené  

a nie sú ohrozené verejné záujmy a práva iných,  tunajší orgán  štátnej vodnej správy rozhodol 

tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

Správny poplatok bol v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov 

zaplatený v sume 200 € prevodom na bankový účet.   

 

 

P o u č e n i e 

 

 

 

     Podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať 

do l5 dní odo dňa jeho oznámenia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Považská Bystrica, 

odbor starostlivosti o životné prostredie. 

 

     Toto rozhodnutie  je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov.  

 

Toto rozhodnutie sa oznamuje účastníkom konania verejnou vyhláškou podľa § 69 ods. 2  

stavebného zákona  a musí  byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. 

 

Doručí sa podľa rozdeľovníka. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

Ing. Pavel Petrík 

  vedúci  

 

 

 

 

 

 

 

Rozdeľovník: 

Doručí sa: 

Účastníci konania: 

1. Navrhovateľ: IFOND, s. r. o., Ul. 1. mája 973/3, 017 01 Považská Bystrica 

2. Obec Jasenica, starosta obce, 018 17 Jasenica 

 

Verejnou vyhláškou sa doručuje ostatným známym účastníkom konania: 

Účastníci konania: 

1. Projektant: Ing. Jozef Sládek, spoločnosť PROZIS, s. r. o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina 

2. Obec Jasenica, starosta obce, 018 17 Jasenica 



8 
 

3. Ingrid Hlúšková, Rozkvet 2077/163-33, 017 01 Považská Bystrica 

4. Júlia Krajčoviechová, Jasenica 358, 018 17 Jasenica 

5. Nikola Raček, Pribinova 964/9-7, 017 01 Považská Bystrica 

6. Tatiana Račková, Pribinova 964/9-7, 017 01 Považská Bystrica 

7. Michal Prcúch, Rozkvet 2025/47-31, 017 01 Považská Bystrica 

Vlastníci susedných pozemkov: 

1. Patrik Gaban, Stupné 108, 018 12 Stupné  

2. Juraj Moravík, Jasenica 357, 018 17 Jasenica 

3. Ing. Peter Mihálik, Rozkvet 2045/93, 017 01 Považská Bystrica 

4. Tatiana Miháliková, Rozkvet 2045/93, 017 01 Považská Bystrica 

5. Ing. Pavol Janík, Ústecká 1674/3, 010 08 Žilina 

6. Ing. Miroslava Janíková, Ústecká 1674/3, 010 08 Žilina 

 

 

Na vedomie: 

Dotknuté orgány: 

1. Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica 

2. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava  

3. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina  

4. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OH 

5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Stred 46/6, 017 01 Považská 

Bystrica 

6. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Pracovisko Prievidza, Nová 2, 971 01 Prievidza 

7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ulica Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 

Považská Bystrica  
 


