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Vybavuje  Ing. Jendrišáková 

 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 

      

     Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade § 5 ods. (1)  

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

niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v  zmysle § 61 písm. (a) a 71 

ods. (1) 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 

(ďalej len vodný zákon) a súčasne ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 ods. (1)  

zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom 

znení (ďalej len stavebný zákon), na základe žiadosti stavebníka, predloženého projektu stavby  

a výsledku ústneho pojednávania vydáva    

                 

stavebníkovi  ŽSR – Generálne riaditeľstvo Bratislava 

 Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

  IČO 31 364 501 

v zastúpení  REMING CONSULT a.s. 

 Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3 

                   IČO 35 729 023 

 

    

p o v o l e n i e na uskutočnenie líniovej vodnej stavby 

 
podľa § 26 vodného zákona a v súlade s § 66 stavebného zákona v rozsahu projektovej 

dokumentácie 

objektu „SO 44.37.06_2 Púchov – Považská Bystrica, úprava na 

vodovode „SVS“ DN 100,  DN 200 – zmena č. 1-01/2017“  

ako súčasť stavby „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 

160 km/hod, I. etapa“ 
 

 

      Popis stavby: 

 

- kanalizačné potrubie z rúr HDPE, PN10 (SDR 11), D160x14,6 mm o celkovej dĺžke 73,00 m, 

vyhľadávací vodič AYKY 6 mm
2
, trasový uzáver DN 150 v počte 1 kus s teleskopickou 

zemnou súpravou s ukončením v uzáverovom teleskopickom poklope z liatiny, 

- podzemný hydrant DN80 v počte 1 kus. 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

 

Štefánikova 820, 020 01 Púchov 
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     Stavba - objekt majúci charakter líniovej vodnej stavby bude zriadený na pozemkoch KN-C 

parc.č. 1364/8, 1260/27, 1260/30, 1260/33, 1260/36, 1260/39, 1260/41, 1260/43, 1260/45, 

1260/47, 1260/49, 1260/62, 1260/63, 1260/64, 1260/65, 1260/66, 1260/67 v k.ú. Nosice. 

Pozemok KN-C parc.č. 1364/8 v k.ú. Nosice je vo vlastníctve Slovenského vodohospodárskeho 

podniku š.p., Radničné námestie 8, Banská Štiavnica (LV č. 5-čiastočný), predložená zmluva 

o budúcej zmluve o prevode správy majetku štátu č. 21-Io-501-ZoBZ/2015 zo dňa 07. februára 

2017.  

Pozemky KN-C parc.č. 1260/27, 1260/30, 1260/33, 1260/36, 1260/39, 1260/41, 1260/43, 

1260/45, 1260/47, 1260/49, 1260/62, 1260/63, 1260/64, 1260/65, 1260/66, 1260/67 v k.ú. 

Nosice sú vo vlastníctve navrhovateľa (LV č. 12-čiastočný). 

 

druh pozemku:  

KN-C parc.č. 1364/8 v k.ú. Nosice - zastavaná plocha a nádvorie 

KN-C parc.č. 1260/27, 1260/30, 1260/33, 1260/36, 1260/39, 1260/41, 1260/43, 1260/45, 

1260/47, 1260/49, 1260/62, 1260/63, 1260/64, 1260/65, 1260/66, 1260/67 v k.ú. Nosice  - 

ostatná plocha 

 

 

Pre uskutočňovanie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky: 
 

1. Stavebníkom stavby bude Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo 

Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO 31 364 501.  
 

2. Stavba bude uskutočnená do 31. decembra 2020.  

     Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný oznámiť špeciálnemu stavebnému úradu    

začatie stavby. 

 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia vypracovaná 

spoločnosťou REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3, 

autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Michalom Dovalom, autorizovaným 

stavebným inžinierom, osvedčenie - 5444*I2.   

 

4. Jedno paré overenej projektovej dokumentácie bude zaslané stavebníkovi, druhé bude zaslané 

mestu Púchov a tretie bude uložené vo vodohospodárskej evidencii. 
 

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

rozhodnutia, a toto sa udeľuje na dobu odôvodnenia trvania stavby.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia príslušného špeciálneho   

stavebného úradu. 
 

7. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti 

stavba nebude začatá. 

8. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ líniovej vodnej stavby bude Združenie 

Nimnica, Doprastav – TSS GRADE – SUBTERRA – EŽ Praha, Generálne riaditeľstvo, 

Drieňová 27, 826 56 Bratislava.  

Stavbu a jej zmenu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená 

na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania 

stavby vykonáva stavbyvedúci. 
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Podľa § 46 d, ods. 2 stavebného zákona je stavbyvedúci povinný viesť o stavbe stavebný 

denník, ktorý musí byť prístupný oprávneným osobám.  
 

9. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní 

zodpovedá oprávnená osoba v zmysle zákonných ustanovení. Doklady o vytýčení priestorovej 

polohy stavby predloží stavebník pri kolaudácii stavby. 

10.  Všetky inžinierske siete podzemné a nadzemné zakresliť do situácie vo vykonávacom 

projekte, aby nedošlo pri prácach ku ich poškodeniu. Pred začatím zemných prác zabezpečiť 

vytýčenie všetkých podzemných vedení na mieste jednotlivých objektov správcami 

inžinierskych sietí. Podmienky dané zástupcami dotknutých sietí žiadame dodržať.  

 

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

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

12. Pri uskutočňovaní stavby sa musia dodržiavať  ustanovenia § 47-53 stavebného zákona 

upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy a stanoviská 

dotknutých orgánov, ktoré chránia celospoločenské záujmy podľa osobitných predpisov. 

 

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

č. 871/23/2017-CA zo dňa 16. februára 2017: 

 S preložkou vodovodného potrubia tak, ako je uvedené v predloženej technickej 
správe PD, súhlasíme. 

 V mieste prepojenia vodovodných potrubí, na začiatku alebo na konci preložky, 
žiadame umiestniť 1 ks uzatváracej armatúry (traťový uzáver) so zemnou súpravou. 

 Pred začiatkom stavebných prác na preložke vodovodného potrubia PVC D160, je 
investor povinný zabezpečiť vytýčenie predmetného vodovodu v dotknutom území. 
Vytýčenie vykoná PVS, a.s., na základe písomnej objednávky doručenej na HS Služby 
PVS, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, tel. 0905/850 734. 

 Na základe vytýčenia žiadame dodržať pri realizácii s ostatnými IS STN 73 60 05 
o priestorovom usporiadaní IS a ochranné pásmo preloženého vodovodného potrubia 
v súlade so z.č. 442/2002 Z.z. v platnom znení, § 19 ods. 2. a 5. pri stavbách pevne 
spojených so zemou. 

 Investor požiada o vydanie stavebného povolenia na preložku časti verejného 
vodovodu Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP. 

 Pri realizácii podsypu a zásype vodovodného potrubia, pri konaní tlakovej skúšky 
vodovodného potrubia, žiadame zabezpečiť prítomnosť majstra prevádzky vodovodov 
PVS, a.s., v Púchove, tel. 0905/850 643, o čom sa vykoná zápis do stavebného 
denníka. 

 Pred realizáciou „ostrých prepojov“ vodovodného potrubia, žiadame predložiť POV – 
časový plán - harmonogram prác vrátane náhradného zásobovania pitnou vodou počas 
odstávky vodovodného potrubia. Tento harmonogram prác je potrebné min.                            
14 pracovných dní vopred konzultovať a odsúhlasiť na HS vodovodov PVS, a.s., 
v Považskej Bystrici, tel. 0915/776 665. 

 Prepojovacie práce na vodovodnom potrubí žiadame realizovať za prítomnosti 
zástupcov prevádzky vodovodov PVS, a.s., v Púchove, o čom sa vykoná zápis do 
stavebného denníka. 

 Všetky finančné náklady spojené s preložkou časti verejného vodovodu – odstávka 
vodovodného potrubia, vypustenie pitnej vody, prepojovacie práce, preplachy 
vodovodného potrubia, odber a analýza vzoriek na pitnú vodu, napustenie vody, 
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náhradné zásobovanie a pod., na základe písomnej objednávky doručenej na HS 
vodovodov PVS, a.s. v Považskej Bystrici znáša investor stavby (§ 35 z.č. 442/2002 
Z.z. v platnom znení). 

 Po ukončení stavby investor požiada o vydanie kolaudačného rozhodnutia Okresný 
úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP. 

 Po vydaní kolaudačného rozhodnutia, najneskôr do 15 dní (právoplatnosť) investor 
odovzdá PVS, a.s. (vlastník verejného vodovodu) všetky doklady dotýkajúce sa 
preložky verejného vodovodu – stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, 
projektovú dokumentáciu, zameranie skutočného vyhotovenia vo formáte DGN 
čitateľné pre MicroStation, výsledok tlakovej skúšky, výsledok rozborov vody na 
pitnú vodu, preberací a odovzdávací protokol vrátane ceny za dielo, a pod.. 

 Uvedené podmienky žiadame zapísať do stavebného povolenia. 

b) Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 

vyjadrenie č.j. 4600033814 zo dňa 19. mája 2017: 

1. V predmetnej lokalite sa nachádzajú nadzemné vedenia NN (0,4 kV) v majetku               

SSE-D, a.s.. Pri súbehu alebo križovaní žiadame dodržať manipulačný priestor 

minimálne 1,00 m od podperných bodov, v opačnom prípade SSE-D, a.s. 

nezodpovedá za škody spôsobené pri opravách a rekonštrukciách vlastných zariadení. 

2. Pri výkopových prácach žiadame neporušiť stabilitu podperných bodov a celistvosť 

uzemňovacej sústavy. 

3. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s., musí 

realizátor prizvať zástupcu SSE-D, a.s., prevadzkovatel@sse-d.sk na kontrolu 

zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, pripadne na kópiu tohto 

vyjadrenia. 

4. V prípade potreby porealizačné vyjadrenie Vám bude vydané po predložení zápisu 

z kontroly zariadenia v majetku SSE-D, a.s.. 

5. Stavbu žiadame realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov. 

6. Upozorňujeme, že v predmetnej lokalite sa môžu nachádzať elektrické vedenia, ktoré 

nie sú v majetku alebo správe SSE-D, a.s.. 

c) Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy 

odpadového hospodárstva, vyjadrenie č.j. OU-PU-OSZP-2015/000296-2/ZG 4 zo dňa              

23. marca 2015: 

 S odpadmi, ktoré vznikajú pri stavebných prác je potrebné nakladať v súlade so zákonom 

č. 223/2001 Z.z., odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

a v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou. 

 Vzniknuté odpady pri výstavbe je potrebné zahrnúť do celoročného hlásenia o vzniku 

a nakladaní s odpadmi. 

 Viesť evidenciu za každý vzniknutý odpad samostatne. 

 Odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. 

 Stavebné práce vykonávať tak, aby nedošlo k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie 

a k poškodzovaniu hmotného majetku. 
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 Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia je investor povinný ohlásiť tunajšiemu úradu 

druh a množstvo odpadov vzniknutých pri výstavbe predmetnej stavby a predložiť 

doklady preukázajúce spôsob ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia. 

d) Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vyjadrenie č. 6611710146                          

zo dňa 10. apríla 2017: 

 Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti 

Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.. 

 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. 

 Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení,                    

v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak 

uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si 

stavebník nesplní povinnosť podľa ďalšieho bodu. 

 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: Marcel Garai, 

marcel.garai@telekom.sk, +421 42 4424299, 0902719451; Rastislav Kubík, 

rastislav.kubik@telekom.sk, +421 41 5001398. 

 V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do 

projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za 

splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. 

 Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. 

je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení                        

s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť 

zrealizovať prekládku SEK. 

 Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

podmienka společnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze 

zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 

existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 

telekomunikačných vedení a zaradení. 

 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. 

 Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 

podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

 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. 

mailto:marcel.garai@telekom.sk
mailto:rastislav.kubik@telekom.sk
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 Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy 

SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. 

Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia 

iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne 

káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné 

vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 

 Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 

povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky do troch 

týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Marcel 

Garai, marcel.garai@telekom.sk, 0902719451 ;Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, 

+421 46 5432144,0903590377; Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk,                

+421 41 5001398. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto 

vyjadrenia a dátum jeho vydania. 

 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. 

 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 spoločností Slovak Telekom, a.s.. 

 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. 

  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 

Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného 

pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák 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. 

mailto:marcel.garai@telekom.sk
mailto:peter.blaho@telekom.sk
mailto:rastislav.kubik@telekom.sk
mailto:hradil@suptel.sk
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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 vedenia alebo 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 číslo 12129. 

 Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť 

Slovak Telekom, a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny 

priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia). 

 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. 

e) SITEL s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava, vyjadrenie č. 4595/15 zo dňa                        

27. októbra 2015, o.i.:   

 vo Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať P5TY iných prevádzkovateľov,  

 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 vytýčenia a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu 

terénu, 

 preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, 

s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto PTZ, 

 upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 

± 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, 

http://www.telekom.sk/
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 upozornenie pracovníkov, aby pri prácach v miestach styku vedení a zariadení 

pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie 

(napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na 

každú stranu od vyznačenej polohy PTZ, 

 aby odkryté PTZ boli riadne zabezpečené proti ohrozeniu a poškodeniu, 

 zhutnenie zeminy pod káblami HDPE trubkami pred ich zakrytím (zasypaním), 

 aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel.č. BA 02/6381 4662-3, KE 

055/674 99 44, 

 overenie výškového uloženia PTZ ručnými sondami. 

f) ENERGOTEL, a.s., Bratislava, prevádzka Jána Milca 44, 010 01 Žilina, stanovisko č.j. 

ET/MM17/404 zo dňa 24. apríla 2017: 

 Stavba zasahuje podzemné telekomunikačné vedenia v správe Stredoslovenská 

energetika, a.s. Žilina a Energotel, a.s., Bratislava, ktoré sme zakreslili informatívne 

do priloženej dokumentácie. 

 Existujúce telekomunikačné vedenia sú chránené ochranným pásmom § 68 zákona              

č. 351/2011 Z.z. Podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení, ktoré treba 

objednať vopred 14 dní na t.č. vo vyjadrení. 

 V prípade, že počas výstavby je potrebné preložiť, znížiť, alebo zvýšiť krytie vedenia 

je toto možné vykonať len so súhlasom správcu sietí, kde na túto prekládku je 

potrebná vyhotovená PD. 

 Žiadame dodržať platné predpisy pre priestorovú úpravu vedení podľa normy STN 73 

6005 v plnom rozsahu. 

 Ďalej upozorňujeme žiadateľa o zákaze zriaďovania skládok materiálu na 

telekomunikačných vedeniach. 

g) Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, 

ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica, vyjadrenie  č. ASMdpS-1-1464/2015 zo dňa 26. októbra 

2015: 

 zo záujmových dôvodov OS SR dodržať  stálu prejazdnosť (núdzovú prevádzku) daného 

úseku stavby „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod,        

1. etapa“ na železničnej trati Púchov – Žilina, s využitím technických obmedzení 

(výluky, zníženie traťovej rýchlosti, atď.), prípadne obchádzkových tratí, 

 spracovať plán organizácie dopravy počas plánovanej vyššie zmienenej modernizácie 

s obmedzeniami dopravy v uvedenom úseku, 

 začiatok a koniec stavebných prác a dopravných obmedzení pri plánovanej modernizácii 

predmetného úseku zasielať priebežne na MO SR: Úrad logistického zabezpečenia OS 

SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, fax: 0960 322 569, dicvd@mil.sk. 

h) Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, 

rozhodnutie č.j. PÚ-08/284-5/1959/Brk zo dňa 29. februára 2008:  

 Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky citovaného rozhodnutia. 

 

 

mailto:dicvd@mil.sk
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ch) Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, rozhodnutie č.j. 

TN-08/402-3/1819/Nip zo dňa 02. apríla 2008:  

o Stavebník je povinný dodržať podmienky citovaného rozhodnutia. 

 

i) Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 837 52 

Bratislava, list č. Z55273-2015-IKŽ zo dňa 17. decembra 2015, list č. Z47550-2015-IKŽ zo 

dňa 09. novembra 2015, list č. Z02980/2011-IKŽ zo dňa 20. januára 2011, stanovisko č.j. 

Z17725-2017-IKŽ zo dňa 13. apríla 2017 o.i.:  

- Stavba sa týka ochranného pásma II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Nimnici 

(vyhláška MZ SR č. 231/2011 Z.z.) podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zákona                         

č. 538/2005 Z.z., v zmysle ktorého je v ochrannom pásme II. stupňa zakázané 

vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, 

mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody, jej využitelné 

množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodného liečivého zdroja. 

- Stavebné objekty a činnosti sú navrhované na pozemkoch, ktoré sa nachádzajú 

v ochranných pásmach I. a II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Nimnici 

(vyhláška MZ SR č. 2013/2011 Z.z.), v ktorom je potrebné dodržiavať zákazy 

činností, ktoré sú uvedené v prílohe č. 5 citovanej vyhlášky ako aj ustanovenia § 28 

zákona  č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných 

kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň sa stavba 

dotýka kúpeľného miesta Nimnica, kde pre kúpeľné územie platia ustanovenia § 35 

zákona č. 538/2005 Z.z.. 

- Pri vykonaní zemných prác budú prijaté účinné opatrenia na zamedzenie prípadného 

úniku ropných látok zo strojných mechanizmov a riešenie prípadných havarijných 

stavov. 

- Ak budú pri vykonaní zemných prác zistené žriedelné vývery alebo suché výrony 

plynov, budú ďalšie práce okamžite zastavené, miesta úniku riadne utesnené 

a bezodkladne sa podá, v zmysle § 4 zákona č. 538/2005 Z.z., hlásenie Ministerstvu 

zdravotníctva SR- Inšpektorátu kúpeľov a žriedel, ktorý rozhodne o ďalšom postupe. 

- Pri realizácii stavby budú použité také technické postupy, riešenia, materiály 

a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek 

ochrany vôd. 

- Všetky práce budú realizované s ohľadom na zabezpečenie kľudového režimu 

kúpeľných pacientov a na zabezpečenie ochrany kúpeľného prostredia v kúpeľnom 

území kúpeľného miesta Nimnica, preto je potrebné v spolupráci s prevádzkovateľom 

prírodných liečebných kúpeľov v Nimnici- spoločnosť Kúpele Nimnica, a.s., 020 71 

Nimnica, priebežne zostaviť harmonogram vykonávania týchto prác tak, aby liečebný 

režim pacientov nebol rušený alebo len v minimálnej možnej miere. V tomto zmysle 

bude zabezpečená v súlade s príslušnými predpismi aj likvidácia vzniknutého odpadu 

pri realizácií stavby a ďalej je potrebné prijať príslušné opatrenia na minimalizovanie 

prašnosti vzniknutej počas týchto prác. Taktiež je potrebné minimalizovať budovanie 

stavenísk na kúpeľnom území. 
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- V nadväznosti na predchádzajúci bod tohto stanoviska je potrebné rešpektovať limity 

hluku stanovené pre kúpeľné miesta /I. kategória/ v zmysle tabuľky č. 1 prílohy 

k vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 

prostredí a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 

prostredí v znení neskorších predpisov a v prípade potreby prijať príslušné 

protihlukové opatrenia. 

- Všetky práce budú vykonávané podľa príslušného projektu a pri zabezpečení stáleho 

odborného dozoru. Prípadné navrhované zmeny budú predložené na zaujatie 

stanoviska Inšpektorátu kúpeľov a žriedel Ministerstva zdravotníctva SR. 

- V prípade, že by si realizácia stavby vyžiadala realizáciu ďalších prác podľa § 40 ods. 

2 písm. e) zákona č. 538/2005 Z.z., bude potrebné vyžiadať si stanovisko 

Ministerstva zdravotníctva SR- Inšpektorátu kúpeľov a žriediel, s priložením 

príslušnej dokumentácie. 

- Pred uvedením stavby do prevádzky budú (v nadväznosti na odsek 4 tohto 

stanoviska) vykonané všetky predpísané skúšky a merania predložené doklady 

o atestoch použitých výrobkov a o otvorení požadovaných vlastností výrobkov 

príslušnému správnemu orgánu. 

- Pre vydaním kolaudačného rozhodnutia bude Inšpektorátu kúpeľov a žriedel 

Ministerstva zdravotníctva SR predložená žiadosť o vydanie stanoviska ku 

kolaudačnému konaniu; v prípade zásadných zmien oproti pôvodnej projektovej 

dokumentácií žiadame predložiť doplnené projektovú dokumentáciu (projekt 

skutočného vyhotovenia stavby). 

j) Michlovský spol. s r.o., UC 1 – údržbové centrum Piešťany, Letná 796/9, 921 01 

Piešťany vyjadrenie č.j. BA-1543/2015 zo dňa 30. júna 2015, o.i.: 

 dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a ustanovenia zákona o elektronických 

komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení, 

 pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu 

terénu objednať u správcu PTZ vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ, 

 preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, 

s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto PTZ a upozornenie pracovníkov 

vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia 

PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, 

 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, 

 súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ, 

 aby odkryté PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu 

nepovolanou osobou, 

 pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie, 
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 overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami, 

 pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude 

vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok prevádzkovateľa a správcu 

PTZ. 

 

k) SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, vyjadrenie č.j.  

338/2015/NM/TD zo dňa 09. apríla 2015:  

 Pred realizáciou výkopových alebo stavebných prác ste povinný požiadať spoločnosť 

SPP – distribúcia, a.s. o presnú identifikáciu - vytýčenie plynárenských zariadení 

v teréne. Na základe objednávky adresovanej na LC Nové Mesto n/V. zabezpečí po 

vzájomnej dohode vytýčenie pracovník SPP – distribúcia, a.s., č.t. 032/62 65 645                   

p. Ďurichová. 
 

 Dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo o minimálnej vzdialenosti od plynovodu, podľa  

STN 73 6005, STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3 a zákona                        

č. 251/2012 Z.z.. 

 

 Zemné práce realizované v blízkosti plynovodov a prípojok realizovať ručne minimálne 

1,5 m na každú stranu od plynovodov a prípojok, aby nedošlo k poškodeniu 

plynárenských zariadení. 

 

 Pri obnažení, križovaní, pred obsypom a zásypom trasy, žiadame prizvať pracovníka TC 

(p. Šimo – 032/6265341) ku kontrole prác pred zakrytím či nedošlo k poškodeniu 

plynárenských sietí. Kontroly budú zaznamenané do Vášho stavebného denníka. 

 

 V prípade zakrytia zariadení pred vykonaním kontroly má realizátor stavby povinnosť na 

požiadanie pracovníka SPP – D a.s. na vlastné náklady opätovne odokryť predmetné 

časti plynovodov a prípojok. 

 

 Križovanie a súbeh riešiť podľa ustanovení STN 736005. Pri zistení nedodržania tejto 

normy nebude z našej strany poskytnuté kladné porealizačné vyjadrenie a budeme 

nárokovať od investora prekládku tohto zariadenia na jeho náklady. 

 

13. Pri vykonávaní prác je nutné postupovať  tak, aby neboli spôsobené škody  na cudzom 

majetku. Prípadné škody spôsobené pri výstavbe, alebo prevádzke povoleného diela budú 

nahradené v zmysle ust. Obchodného resp. Občianskeho  zákonníka. 

 

14. Prebytočný výkopový materiál bude uložený na pozemku stavebníka poprípade na inom 

pozemku po dohode s jeho vlastníkom, avšak tak,  aby toto skladovanie nepôsobilo rušivo 

na obyvateľov.  
 

15. Zabezpečiť stavenisko proti vstupu nepovolaných osôb, zabezpečiť a označiť výkopy 

výstražnými nápismi.   
 

16. Počas doby výstavby zabezpečiť pravidelné udržiavanie prístupovej komunikácie a tým  

zabrániť jej znečisťovaniu. Zabezpečiť čistenie dopravných a ostatných mechanizmov pri 

výjazde na komunikácie. 
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17. Stavebník je povinný ku kolaudácií stavby predložiť zriadenie vecného bremena na 

pozemky zaťažené stavbou.  

18. Pre stavbu budú použité také stavebné materiály a výrobky, ktoré neohrozujú bezpečnosť, 

zdravie a životné prostredie. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov 

a doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok stavebník predloží ku kolaudácii 

stavby. 

 

19. Po ukončení výstavby je stavebník povinný požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie 

povolenia na užívanie vodnej stavby podľa § 26 vodného zákona a v súlade s § 79 

stavebného zákona. 

 

     V zmysle § 70 stavebného zákona stavebné povolenie je záväzné pre právnych nástupcov 

konania.  

 

Námietky účastníkov konania: neboli podané 

     

 

     Správny poplatok bol v zmysle V. časti Stavebná správa, položky  60 písm. g/ sadzobníka 

správnych poplatkov  zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov zaplatený v sume 

100,00 € v bankovým prevodom. 

 
 

 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

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

61 Bratislava, v zastúpení spoločnosti REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 

Bratislava 3, podali listom zaevidovaným na tunajšom úrade dňa 20. marca 2017 a doplnili dňa 

30. marca 2017 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie líniovej vodnej stavby - objektu 

„SO 44.37.06_2 Púchov – Považská Bystrica, úprava na vodovode „SVS“ DN 100,  DN 200 – 

zmena č. 1-01/2017“ ako súčasť stavby „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre 

rýchlosť do 160 km/hod, I. etapa“. Žiadosť bola naposledy doplnená dňa 29. mája 2017. 

 

     Stavba  „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod, I. etapa“  sa 

vykonáva vo verejnom záujme. Cieľom stavby je preložka vodovodného potrubia mimo 

navrhovaný základ mostného piliera a zároveň aj výkopovú jamu piliera.  

 

     Rozhodnutie o umiestnení stavby vydalo mesto Považská Bystrica pod č.j. RM 1101/S/2009-

12 TA5 A-10 zo dňa  12. marca 2009 a rozhodnutie o povolení zmeny územného rozhodnutia 

o umiestnení stavby č.j. SP/121/2012/19641/TA5/A-10 zo dňa 03. decembra 2012.   

 

     Mesto Považská Bystrica vydalo dňa 20. apríla 2015 pod č.j. Odd.ÚP/597/2015/10025 

záväzné stanovisko, v zmysle ktorého je predmetný zámer v súlade s Územným plánom mesta, 

nemá pripomienky k realizácii predmetného zámeru a súhlasí aby na jednotlivé stavebné objekty 

bolo podľa § 120 stavebného zákona  vydané stavebné povolenie špeciálnym stavebným úradom. 
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     Mesto Púchov vydalo dňa 16. júna 2014 pod č.j. 2366/2014/HOR-1 záväzné stanovisko, 

v zmysle ktorého súhlasí, aby Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

ako príslušný orgán vodnej správy, vydal stavebné povolenie na uvedené vodné stavby, ako 

špeciálny stavebný úrad, v zmysle § 120 stavebného zákona. 

 

     Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej 

vodnej správy a súčasne špeciálny stavebný úrad oznámil začatie stavebného vodoprávneho 

konania listom pod č.j. OU-PU-OSZP-2017/000797-3 ZB1 zo dňa 04. apríla 2017 a zároveň aj 

verejnou vyhláškou pod  č.j.  OU-PU-OSZP–2017/000797- 4 zo dňa 04. apríla 2017, ktorá bola 

minimálne 15 dní vyvesená na úradnej tabuli Mesta Púchov a na úradnej tabuli tunajšieho úradu 

a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 03. mája 2017. Dotknuté 

orgány a účastníci konania boli upozornení na skutočnosť, že môžu svoje námietky uplatniť do 

03. mája 2017, inak sa na ne neprihliadne. Pri ústnom pojednávaní neboli podané žiadne 

námietky.  
      

     K vodnej  stavbe sa vyjadrili: Mesto Považská Bystrica, Mesto Púchov, Slovenský 

vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany,  Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ 

Piešťany, SPSV I. Nimnica, Okresný úrad Púchov, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, 

Pamiatkový úrad SR, Bratislava, Michlovský spol. s r.o., Piešťany, SPP-Distribúcia a.s., 

Bratislava, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Bratislava, Ministerstvo obrany SR, Agentúra 

správy majetku, Detašované pracovisko Stred Banská Bystrica, Transpetrol, a.s., Bratislava, 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, Benestra, s.r.o., Bratislava, OCAM 

s.r.o. Bratislava, SSE – Distribúcia a.s., Žilina, Slovak Telekom a.s. Bratislava, Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, SITEL s.r.o. Bratislava, UPC 

BROADBAND Slovakia s.r.o., Bratislava, SWAN, a.s., Bratislava, Energotel, a.s., Bratislava, 

EUSTREAM a.s. Bratislava, Považská vodárenská spoločnosť a.s., Považská Bystrica, Okresné 

riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Ministerstvo zdravotníctva 

Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Bratislava, Dopravný úrad, Divízia 

civilného letectva, Bratislava.  

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

tohto rozhodnutia v rozsahu požiadaviek dotýkajúcich sa povoľovanej stavby.  

       

     Vykonalo sa dokazovanie rozhodujúcich skutočností. Žiadateľom navrhnuté riešenie je 

technicky a ekonomicky zdôvodnené a nie sú ohrozené verejné záujmy a práva iných. Po 

preskúmaní žiadosti z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a z hľadísk sledovaných 

zákonom o vodách bolo zistené, že uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, 

ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Preto 

príslušný orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

 

 

 

 

 

P o u č e n i e  
      

     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 Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredia. 
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     Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných opravných prostriedkov nadobudne 

právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom. 
 

     Toto rozhodnutie sa oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb.                

o správnom konaní v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a musí  

byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Púchov a na úradnej tabuli tunajšieho 

úradu.  

 

Rozhodnutie sa doručí podľa rozdeľovníka  
 

 

 

 

 

 

                                                                                        Ing.  Iveta Kmošenová       

                                                                                                                  vedúca   

Rozdeľovník 

Účastníci konania 

1. Stavebník: REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3 + 1 x 

overená PD 

2. Projektant: REMING CONSULT a.s., Ing. Michal Doval, Trnavská cesta 27, 831 04 

Bratislava 3 

3. Železnice SR Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

4. Mesto Púchov, primátor mesta, 020 01 Púchov + 1 x overená PD 

5. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepný závod Piešťany, Nábr. I. Krasku 

3/834, 921 80 Piešťany  

6. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., SPSV I., 020 71 Nimnica 

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

Na vedomie: Dotknuté orgány 

8. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia železničnej dopravy 

a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava 

9. Dopravný úrad, divízia dráh a dopravy, Na dráhach, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 

Bratislava 

10. Letecký úrad SR, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 

11. Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriedel, Limbová 2, 837 52 

Bratislava 

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

13. SC TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 

14. Slovak Telekom a.s.,  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   

15. Stredoslovenská energetika - distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina  

16. SPP-Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 

17. Telefonica Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 

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

19. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 

20. SWAN a.s., Borská č. 6, 841 04 Bratislava 

21. Okresný úrad Púchov, OSZP, úsek OH 

22. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slov. partizánov 1130/50, Pov. Bystrica  

23. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pov. Bystrici, Stred 46/6,  017 01 

Pov. Bystrica 

24. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová 2, 971 01 Prievidza 


