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                                                                 R O Z H O D N U T I E 

 

 
Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo Bratislava, Klemensova 8, 813 61 

Bratislava v zastúpení spoločnosťou Reming Consult, a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava   

podali dňa 4. apríla 2019 na tunajšom úrade žiadosť  o stavebné  povolenie na vodné stavby - 

objekty  SO 44.37.06_8.1 Púchov - Považská Bystrica, dočasná preložka vodovodu  „PVS“ DN 

150 v Dolnom Milochove a SO 44.37.06_8.2 Púchov – Považská Bystrica, definitívna preložka 

vodovodu  „PVS“ DN 150 v Dolnom Milochove v rámci stavby „ŽSR, Modernizácia trate 

Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa.“  

 
 

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby vydalo Mesto Považská Bystrica 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 12. marca 2009 pod č. 

j. RM 1101/S/2009-12 TA5 A-10. Mesto Považská Bystrica tiež vydalo rozhodnutie o povolení 

zmeny územného rozhodnutia o umiestnení stavby zo dňa 3. decembra 2013 pod č. j. Odd. 

SP/121/2012/1964 1/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 : 

 

stavebníkovi 

 

Železniciam Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo 

Bratislava,  

Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
IČO 31364501 

 

 

povoľuje   líniové vodné stavby 
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objekty 

 

 SO 44.37.06_8.1 Púchov - Považská Bystrica, dočasná preložka 

vodovodu  „PVS“ DN 150 v Dolnom Milochove  

SO 44.37.06_8.2 Púchov – Považská Bystrica, definitívna preložka 

vodovodu  „PVS“ DN 150 v Dolnom Milochove 
 

v rámci stavby „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa“ 

 

pozostávajúce z nasledujúcich častí : 

 

1. Objekt  SO 44.37.06_8.1 

 potrubie z  rúr  HDPE PE 100 RC, 160 x 9,5 mm SDR 17 PN 10 o celkovej dĺžke    

410,60 m, 

 požiarny hydrant v počte 1 ks (vzdušník), 

 

2. Objekt SO 44.37.06_8.2 

 potrubie z  rúr  HDPE PE 100 RC typ 2, 180 x 16,4 mm SDR 11 PN 16 o celkovej dĺžke 

416,96 m, 

 požiarny hydrant v počte 3 ks (jeden ako kalník, jeden ako vzdušník) 

 

na pozemkoch KN-C parc. č. 1568/12, 1568/51, 1568/52, 1672/1, 1672/2, 1672/23, 1672/47, 

1672/48 a 1672/49 v k. ú. Milochov (objekt SO 44.37.06_8.1) a na pozemkoch KN-C             

parc. č. 1568/12, 1568/48, 1568/49, 1568/50, 1568/51, 1568/52, 1664/73, 1664/85, 1665/2, 

1665/5 a 1665/7 v k. ú. Milochov (objekt SO 44.37.06_8.2) podľa § 26 vodného zákona,  podľa  

§ 66 stavebného zákona a § 46 správneho poriadku. 

 

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: 

 

 zastavaná plocha a nádvorie, 

 vodná plocha. 

 

Stanovisko z hľadiska ochrany PPF :  

 

 nie je potrebné vydávať, jedná sa o zastavané plochy a nádvoria a vodné plochy. 

 

Na uskutočnenie stavby špeciálny stavebný úrad určuje tieto podmienky: 

 

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

Vollekovou, 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. 
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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 

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 pre objekt SO 44.37.06_8.1 bude  117427,20 € a pre objekt SO 

44.37.06_8.2 bude 162 494,40 €.  

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

a. s., Považská Bystrica zo dňa 26. novembra 2018 pod č. 9415/23/2018-CA a zo dňa    

23. novembra 2018 pod č. 8860/23/2018-CA, o. i.: 

 investor zabezpečí v miestach začiatku a ukončenia dočasnej preložky vodovodného 

potrubia jeho vytýčenie, vytýčenie vykoná PVS, a. s. na základe písomnej 

objednávky, 

 na základe  vytýčenia bude trasa dočasnej preložky zvolená tak, aby bolo dodržané 

ochranné pásmo vodovodného potrubia v šírke najmenej 1,5 m na obidve strany od 

vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia (zákon NR. SR č. 442/2002   

Z. z v platnom znení, § 19 ods. 2 a 5) pri. stavbách spojených so zemou, 

 počas vykonávania stavebných prác na stavenisku ( stavby ŽSR.) bude zabezpečený 

trvalý prístup k dočasne preloženému vodovodnému potrubiu pre jeho 

prevádzkovanie ( dočasná obchádzková trasa cesty III, triedy, svetelná dopravná 

signalizácia),  

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

usporiadaní IS, 

 investor požiada o vydanie stavebného povolenia  na preložku časti vodovodného 

potrubia Okresný úrad v Považskej Bystrici, odbor starostlivosti o ŽP  

 pri realizácii podsypu, obsypu a zásype vodovodného potrubia, pri konaní tlakovej. 

skúšky žiadame zabezpečiť prítomnosť majstra prevádzky vodovodov PVS, a. s.        

v Považskej Bystrici,  o čom sa vykoná zápis do stavebného denníka s podpisom 

majstra, 

 podzemné hydranty H1, 2, 3 - výrobca Hawle, JMA, AVK, 

 pred realizáciou ostrých prepojov vodovodného potrubia, žiadame predložiť POV 

časový plán — harmonogram prác rátane náhradného zásobovania pitnou vodou 

obce Dolný Milochov počas odstávky verejného vodovodu. Tento harmonogram 

prác je potrebné min. 10 pracovných dní vopred konzultovať a odsúhlasiť na HS 

vodovodov PVS, a. s.      v Považskej Bystrici 

 prepojovacie práce na vodovodnom potrubí žiadame realizovať za prítomnosti 

zástupcov 

prevádzky vodovodov PVS, a. s. v Považskej. Bystrici, o čom sa vykoná. zápis do 

stavebného denníka s podpisom majstra,  

 všetky finančné náklady spojené s preložkou znáša investor stavby ( § 35 z.               

č. 442/2002 Z.z. v platnom znení) t. j, odstávka vodovodu, náhradné zásobovanie, 

vypustenie vody, preplachy, opakované napustenie, rozbory pitnej vody a pod, 

 po ukorčení stavby preložky ( prepojovacie práce ) investor ihneď požiada o vydanie 

kolaudačného rozhodnutia Okresný úrad v Považskej Bystrici, odbor starostlivosti 

o ŽP z dôvodu zabezpečenia prevádzkovania preloženého vodovodného potrubia 

Považskou vodárenskou. spoločnosťou, a.s. a odovzdá PVS, a. s. geodetické 

zameranie preložky, v opačnom prípade až do vydania kolaudačného rozhodnutia a 

nadobudnutia jeho právoplatnosti investor musí zabezpečovať prevádzkovanie 

preloženého vodovodného potrubia svojim  prevádzkovateľom na svoje náklady 

v súlade so zákonom NR  SR č. 442/2002 Z. z. v platnom znení, 

 po vydaní kolaudačného rozhodnutia, resp. skúšobnej, dočasnej prevádzky, 

najneskôr. do 15 dní (právoplatnosť) investor odovzdá PVS, a. s. všetky doklady 

dotýkajúce sa preložky - stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, projektovú 

dokumentáciu, zameranie skutočného vyhotovenia vo formáte DGN, výsledok 

tlakovej skúšky, preberací a odovzdávací protokol vrátane ceny za dielo a pod. 
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23. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, Trenčín pre objekt SO 44.37.06_8.1 zo dňa 21. decembra 2018 pod                         

č. TSK/2018/09790-2 a pre objekt SO 44.37.06_8.2 zo dňa 18. marca 2019 pod                    

č. TSK/2019/04280-2, o. i.: 

 pri vytýčení stavebného objektov SO 4437.6 8.1  a SO 4437.6 8.2   je nevyhnutná 

účasť zodpovedného pracovníka odboru dopravy T5K, z dôvodu určenia lomových 

bodov - hranice cestného telesa cestnej komunikácie III/1983 v súlade so zákonom                 

č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov, 

 stavebník zdokumentuje za účasti zodpovedného pracovníka SC TSK stavebný stav 

cestnej komunikácie III/1983 a priľahlého cestného telesa v mieste stavebných 

objektov uvedenej stavby pred začiatkom realizácie stavebných objektov a získané 

údaje budú odovzdané zástupcovi SC TSK pred začiatkom realizácie stavebných 

objektov uvedenej stavby, 

 stavebník zdokumentuje za účasti zodpovedného  pracovníka SC TSK stavebný stav 

cestnej komunikácie III/1983 a priľahlého cestného telesa v mieste stavebných 

objektov uvedenej stavby po realizácii stavebných prác a získané údaje spolu              

s návrhom na odstránenie prípadných závad a nedostatkov budú neodkladne 

odovzdané zástupcovi SC TSK, 

 žiadame doložiť certifikáty o použitých a zabudovaných. materiáloch v mieste cestnej 

komunikácie č. III/1983, 

 stavebník je povinný umožniť skontrolovať akúkoľvek časť diela, ktorá má byť 

zakrytá v telese cestnej komunikácie číslo III/1983 zástupcovi správcu komunikácie - 

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 91.105 Trenčín,| 

 stavebník pred začiatkom prác požiada Okresný úrad Považská Bystrica, odbor 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie určenia prenosného dopravného 

značenia a zariadenia na cestnú komunikáciu číslo III/1983, počas realizácie prác, 

určenia trvalého dopravného značenia na cestnú komunikáciu číslo III/1983, 

povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie - cestnej komunikácie číslo 

III/1983, ktorým je uloženie príslušnej chráničky prípojky do telesa cesty 

pretláčaním/rozkopaním, 

 po ukončení prác je stavebník povinný časť telesa cestnej komunikácie III/1983, 

priľahlého k stavbe preukázateľným spôsobom odovzdať správcovi komunikácie -

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3,911 05 Trenčín. 

24. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia Správy ciest Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, Trenčín pre objekt SO 44.37.06_8.2 zo dňa 20. februára 2019 pod 

č. SC/2019/64-4, o. i.: 

 trasa vodovodu bude vedená v telese cesty III/1983 s umiestnením do chráničky, 

 v miestach so zásahom do cestného telesa vykonať výrez živice strojne a po uložení 

potrubia a zásype štrkopieskom obnovit’ konštrukčné vrstvy vozovky na celú šírku 

jazdného pruhu nasledovne: Asfaltový beton AC 11 O-1 -50 mm, Asfaltový betón 

AC 16 L; I-50 mm, Podkladový betón C 12/15 - 20 mm s preplátovaním 150 mm na 

každú stranu a medzi asfaltovými vrstvami sa musí realizovat’ spojovací postrek 

podľa STN 736129, 

 stavebnou činnost'ou nesmie byt’ narušený jestvujúci odvodňovací systém cesty        

III. triedy. 

25. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia Správy ciest Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, Trenčín pre objekt SO 44.37.06_8.1 zo dňa 14. novembra 2018 

pod č. SC/2018/99, o. i.: 
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 preložka vodovodu bude v ceste 111/1983 zrealizovaná pretlakom s umiestnením do 

chráničky, 

 povoľujeme čiastočnú rozkopávku vozovky z dôvodu vykopania dvoch montážnych 

jám a možnosti pripojenia sa na vodovodné potrubie umiestnené v ceste III. triedy, 

 žiadame, aby v miestach so zásahom do cestného telesa bol vykonaný výrez živice 

strojne a po uložení. vodovodného potrubia a zásype štrkopieskom obnoviť 

konštrukčné vrstvy vozovky nasledovne: 25 cm štrkodrva so zhutnením, 20 cm 

vystužený betón s preplátovaním 15 cm na každú stranu, 8 cm obaľované kamenivo 

asfaltom, 4 cm asfaltobetón, 

  počas prác musí byť prejazdný minimálne jeden jazdný pruh v šírke 3 m, 

 stavebnou činnosťou nesmie byť narušený jestvujúci odvodňovací systém cesty III. 

triedy, 

 dočasné dopravné značenie musí byť schválené a odsúhlasené okresným dopravným 

 inšpektorátom, 

 pri realizácii stavebných a výkopových prác nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti 

a ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky, ani k znečisteniu povrchu vozovky, 

 v prípade znečistenia vozovky je investor stavby povinný závadu bezodkladne 

odstrániť na vlastné náklady, 

 po ukončení prác uviesť poškodený terén, svahy a odvodnenie cestného telesa do 

pôvodného stavu, 

 práce musia byť vykonávané mimo zimnej údržby ciest, t. j. len v čase od 01.04. do 

15.11, 

 začiatok a ukončenie prác nahlásiť zástupcovi správcu komunikácie a rešpektovať 

jeho usmernenia. 

26. Stavebník je povinný požiadať Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a 

pozemných komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie cestného telesa. 

27. 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. 

 

          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 4. apríla 2019 žiadosť Železníc Slovenskej 

republiky, Generálne riaditeľstvo Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava v zastúpení 

spoločnosťou Reming Consult, a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislavvo veci  vydania 

stavebného povolenia na líniové vodné stavby – objekty  SO 44.37.06_8.1 Púchov - Považská 

Bystrica, dočasná preložka vodovodu  „PVS“ DN 150 v Dolnom Milochove a SO 44.37.06_8.2 

Púchov – Považská Bystrica, definitívna preložka vodovodu  „PVS“ DN 150 v Dolnom 
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Milochove v rámci stavby „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 

km/hod., I. etapa.“ 

 

Tunajší orgán štátnej vodnej správy oznámil začatie stavebného vodoprávneho konania 

oznámením zo dňa 18. apríla 2019 pod č. j. OU-PB-OSZP 2019/004972-00002 ZB1 A-20 a 

nariadil na prejednanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie na deň  13. jún 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 pozemkom KN - C parc. č. 1664/73 a 1664/85 v k. ú Milochov zmluvu 

o budúcej zmluve o prevode správy majetku štátu č. 16-I-501-ZoBZ/2013, uzavretú so 

Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p., Banská Štiavnica, ostatné dotknuté pozemky 

má vo svojom vlastníctve, zapísané na  liste vlastníctva č. 682. 

 

 K stavbe sa vyjadrili: Mesto Považská Bystrica, Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín, 

Správa ciest TSK, Trenčín, Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Považská Bystrica, Slovak 

Telekom, a. s., Bratislava, Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina, SPP, a. s., Bratislava, 

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, Okresné riaditeľstvo hasičského a 

záchranného zboru Považská Bystrica, Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti 

o životné prostredie. 

 

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

v podmienkach tohto rozhodnutia. 
 

      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 800 € 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.  
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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. Splnomocnenec: Reming Consult, a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava + overená 

PD 

2. Mesto Považská Bystrica, primátor mesta, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica + 

overená PD 

3. Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 

4. Slovenský vodohospodársky podnik š. p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/3, 921 80 

Piešťany 

 

Verejnou vyhláškou sa doručuje známym účastníkom konania: 

Účastníci konania: 

1. Projektant: Ing. Eva Volleková, Reming Consult, a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 

Bratislava  

2. PVS, a. s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica  

Vlastníci susedných pozemkov: 
1. JUDr. Ivan Pádej, Odborov 242/1, 017 01 Považská Bystrica 

2. Emil Burianec, Milochov 130, 017 01 Považská Bystrica 

3. Emília Jakušová, Horná Poruba368, 018 35 Horná Poruba 

4. Anton Gabčo, Skala708/24, 019 01 Ilava 

5. Ing. Magdaléna Vanková, C II 80/19, Dubnica nad Váhom 

6. Jozef Hudec, Pod hájom 1087/47, 018 41 Dubnica nad Váhom 

7. Božena Húserková, Rudnioanska 1065/53, 018 64 Košeca 

8. Helena Gabčová, Námestie slobody 1622/27, 020 01 Púchov 

 

Na vedomie: 

Dotknuté orgány: 
1. Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Odštepný závod Piešťany, Správa stredného 

Váhu I, č. budovy 1/07, 020 71 Nimnica 

2. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
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3. SC TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 

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

5. Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava  

6. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

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

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

Bystrica 

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

Pov. Bystrica 

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

11. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 

Bratislava 

 

 

  
 


