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         R O Z H O D N U T I E 

 

       Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s ustanovením § 

5 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 a 71 

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 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   

v y d á v a  
  

stavebníkovi: Obec Lúky, zastúpená starostom obce, Lúky 105, 020 53 Lúky, IČO:00317489 
 

na stavebný objekt majúci charakter vodnej stavby: „Rozšírenie kanalizácie v obci Lúky - 

Dielnice, Splašková kanalizácia“, ktorá bude súčasťou IBV Lúky - Technická 

infraštruktúra.  
 

povolenie na uskutočnenie vodnej stavby 
 

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

dokumentácie: 

 

SO - Rozšírenie splaškovej kanalizácie  

-  rieši odvádzanie splaškových odpadových vôd z navrhnutej IBV, 18 rodinných domov v  

lokalite  Dielnice do verejnej kanalizácie vo vlastníctve obce Lúky   

- napojenie na verejnú kanalizáciu, kanalizačný zberač vetva „A“ materiál PVC DN 300 v mieste 

jestvujúcej kanalizačnej šachty DN 100 na pozemku KN-C 954/44 k.ú. Lúky 

- „stoka  A7“ potrubie z materiálu PVC DN 300 v dĺžke 418 m,  s vedením trasy kanalizácie 

v budúcej komunikácii 

Objekty na kanalizácii: 

 revízne kanalizačné šachty v počte 9 ks osadené v miestach smerových lomov a na priamych 

úsekoch (max.vzdialenosť 50 m), Wavin Tegra DN 1000 - plastová polypropylénoá (PP) 

kanalizačná šachta s monolitickým šachtovým dnom a s vlnovcovou šachtovou rúrou, šachta 

je ukončená asymetrickým kónusom s vnútorným priemerom vstupnej časti 600 mm, 

súčasťou šachty je sklolaminátový rebrík s protišmykovou úpravou. Šachta vybavená 

liatinovým poklopom R 600 pre zaťaženie C250 - D400 KN pre komunikácie. 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

Štefánikova 820, 020 01 Púchov 
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 odbočenia kanalizačných prípojok DN 300/150. 

 

        Stavba má charakter líniovej stavby podľa § 139 ods. 3 písm. e) stavebného zákona a je 

vedené pozemkami katastrálneho územia Lúky (ďalej k.ú.), parcela KN-C č. 954/44, 954/45, 

954/37, 954/36, 954/40, 954/41, 1853/2 (KN-E č. 1853).  

 

Pozemok KN-C č. 954/40, 954/41, 954/44, 954/45 je vo vlastníctve stavebníka JUDr. Alena 

Virdzeková, Zábreh 1520/41, 020 01 Púchov; Róbert Brindza, Rozkvet 2011/28-21, 017 01 

Považská Bystrica; Helena Kochanová, Lúky 235, 020 53 Lúky. Stavebník ako oprávnený 

z vecného bremena predložil zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 

medzi stavebníkom a spoluvlastníkmi pozemkov KN-C č. 954/40, 954/41, 954/44, 954/45, ktorej 

obsahom bude právo uloženia kanalizácie, práva vstupu a prechodu na vykonanie údržbových 

prác, revízií a opráv kanalizácie na dotknutých pozemkoch. Druh Pozemku ostatná plocha. 

 

Pozemky 954/36, 954/37, 1853/2 (KN-E č. 1853) sú vo vlastníctve Obce Lúky, 020 53 Lúky, 

IČO: 00317489. Druh pozemku: ostatná plocha. 

 

 

Pre uskutočňovanie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky : 

1. Stavebníkom stavby bude Obec Lúky zastúpená starostom obce, 020 53 Lúky, 

IČO:00317489.           

2. Stavba bude uskutočnená do 31. decembra 2024 od nadobudnutia právoplatnosti 

stavebného povolenia. 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia vypracovaná 

autorizovaným stavebným inžinierom Anna Koreníková, číslo osvedčenia 3714*TA*4-24, 

Tatranská 294/11-1, 017 01 Považská Bystrica. 

4. Jedno paré overenej dokumentácie sa vracia stavebníkovi Obci Lúky, druhé paré 

dokumentácie bude uložené vo  vodohospodárskej evidencii. 

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

nebude začatá. 

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

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

Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia príslušného špeciálneho   

stavebného úradu. 

7.  Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. V termíne do 15 dní po určení zhotoviteľa je 

stavebník  povinný oznámiť stavebnému úradu  zhotoviteľa. 

 

8.  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. 

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

denník, ktorý musí byť prístupný oprávneným osobám.  
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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: 

    Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa 

v odpadovom hospodárstve, Štefánikova 820, 020 01 Púchov, list č. OU-PU-OSZP-

2019/001405-2/ZG4 zo dňa 19. novembra 2019:  

1. s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby je potrebné nakladať v súlade  so           

  zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2. Viesť evidenciu za každý vzniknutý odpad samostatne. Odpady zahrnúť do celoročného    

ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním ako pôvodca. 

3. Vhodné odpady vyseparovať, uprednostniť zhodnotenie pred zneškodnením. 

4. Výkopová zemina môže byť použitá na úpravu terénu po ukončení stavby. 

5. Skladovanie výkopovej zeminy mimo miesta jej vzniku podlieha udeleniu súhlasu pre 

pôvodcu odpadu podľa zákona o odpadoch. 

6. V prípade použitia výkopovej zeminy na terénne úpravy na inom pozemku na akom   

vznikla, podlieha udeleniu súhlasu na  využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu. 

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

a k poškodzovaniu hmotného majetku.     

8. Po ukončení stavby žiadame predložiť druhy a množstvo odpadov vzniknutých pri 

výstavbe a uviesť spôsob nakladania s nimi. Tunajší úrad dáva v súlade so zákonom   

o odpadoch vyjadrenie podľa § 99 ods. (1) písm. b) bod 5. K dokumentácii v kolaudačnom    

konaní.  

Upozorňujeme, že v súlade s § 77 ods. (2) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, pôvodcom 

odpadov, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach vykonávaných v sídle alebo 

mieste podnikania organizačnej zložky, alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby 

alebo fyzickej osoby podnikateľa, je tá právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre 

ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.  

 

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

SC/2019/2458-2 zo dňa 6. novembra 2019:   

súhlasíme so stavbou za dodržania nasledujúcich podmienok: 

- počas prác nesmie dôjsť k zásahu do asfaltového krytu vozovky III/1936; 

- pracovisko je nutné označiť dočasným dopravný značením, odsúhlaseným okresným 

dopravným inšpektorátom; 

- stavebnou činnosťou nesmie byť narušený jestvujúci odvodňovací systém cesty III. triedy; 

- stavebný materiál a materiál získaný výkopovými prácami nesmie byť ukladaný v cestnom 

telese; 
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- 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 požadujeme uviesť poškodený terén, svahy a odvodnenie cestného telesa 

do pôvodného stavu; 

- začiatok a ukončenie prác nahlásiť zástupcovi správcu komunikácie (Ing. Mamis, tel. č. 

0903 808 992) a rešpektovať jeho usmernenia. 

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie vlastníka hore uvedenej cesty. Trenčiansky 

samosprávny kraj je podľa Zákona o pozemných komunikáciách č. 135/1961 Zb. v platnom 

znení § 3d, ods. 2, vlastníkom cesty III/1976. 

 

    Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, list č.j. 

TSK/2020/03531-2 zo dňa 9. januára 2020:     

 Práce budú prevádzané bez zásahu do asfatového krytu vozovky III/1936. 

 Pracovisko bude označené prenosným dopravným značením, odsúhlaseným príslušným 

Okresným dopravným inšpektorátom. Žiadateľ pred realizáciou požiada príslušný cestný 

správny orgán o vydanie povolenia na Určenie prenosného dopravného značenia počas 

realizácie  prác. 

 Cestné komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich 

prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené. 

 5 dní  pred začatím realizácie stavby zaslať písomnú informáciu o začatí stavebných prác na 

Správu ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja - cestmajsterstvo SC TSK Púchov (Ing. 

Jozef Mamis, tel. kontakt 0903 808 992, e-mail: jozef.mamis@sctsk.sk). 

 Po ukončení prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na porealizačnú 

obhliadku. 

 

    Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Centrum I/I, 017 01 Považská Bystrica, list č.j. OU-PB-OCDPK-2019/0013950-002 zo dňa 

5. novembra 2019: 

Stavba sa bude dotýkať miestnych komunikácií obce Lúky a nemá súvislosť s cestami II. a III 
triedy, z dopravného hľadiska nemá k nej pripomienky 

Toto záväzné stanovisko zároveň nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa 

stavebného zákona v znení neskorších predpisov, ale nenahrádza povolenie pre konanie 

(zvláštne užívanie ciest, určenie dopravného značenia, ....) podľa cestného zákona 

 

    Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresné riaditeľstvo policajného zboru 

v Považskej Bystrici, Okresný dopravný inšpektorát, Kukučínova 186/1, 017 23 

Považská Bystrica, list č.j. ORPZ-PB-ODI-40-157/2019  zo dňa 8. novembra 2019:  

    ako dotknutý orgán z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, súhlasí s 

realizáciou stavby za dodržania nasledovných podmienok: 
- predložiť časový harmonogram jednotlivých etáp počas realizácie stavby, 

- v rámci našich chránených záujmov (bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky) 

požadujeme, aby sa trasa predmetnej stavby dotýkala pozemných komunikácií (samotných 

telies ciest a ich ochranných pásiem) len v čo najnevyhnutnejšom rozsahu, s cieľom 

zabezpečenia maximálnej bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v uvedenom úseku 

cesty, požadujeme so stavbou súvisiace práce vykonať v čo najkratšej dobe a mimo obdobia 

výkonu zimnej údržby ciest (zimná údržba ciest je vykonávaná spravidla v období od 01.11. 

do 31.03), 

mailto:jozef.mamis@sctsk.sk
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- požadujeme zabezpečiť neodkladné odstránenie prípadného znečistenia dotknutých 

pozemných komunikácií, 

- dodržať podmienky stanovené tak majetkovým správcom vyššie uvedenou akciou 

dotknutých pozemných komunikácií, ako aj príslušným cestným správnym orgánom, 

- žiadame určiť osobu zodpovednú za organizáciu stavebných prác a stav komunikácií, 

- osoby vykonávajúce prácu na pozemných komunikáciách a v ich tesnej blízkosti, budú 

viditeľne označené bezpečnostným odevom oranžovej fluorescenčnej farby, stavebník 

zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu informovanosť ODI o začiatku a konci 

realizácie prác (podľa reálneho stavu prác), 

- predložiť v súvislosti s realizáciou stavby na posúdenie ODI projekt organizácie 

dopravy s prenosným dopravným značením, ktoré bude použité počas stavebných 

prác, 

- povinnosťou stavebníka je po ukončení prác uviesť dotknutý úsek pozemnej komunikácie 

  a jej ochranné pásmo do pôvodného stavu. 

- ODI si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, 

ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, prípadne dôležitý verejný 

záujem.  

    Toto záväzné stanovisko slúži ako podklad pre stavebný úrad a cestný správny orgán, ktorí vo 

veci rozhodujú. 

 

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

- Vyjadrenie k existencii energetických zariadení v majetku SSD, a.s., list č.j.6000055117 

zo dňa 3. decembra 2019: 

1. V predmetnej lokalite katastra Lúky na parcele KN 945/36 - 53 a v blízkosti sa energetické 

zariadenia v majetku SSD, a. s. nachádzajú - skrine, trafostanica, nadzemné vedenia 

VVN, VN, podperné body, podzemné vedenia NN. Zakreslenú orientačnú trasu týchto 

vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, (tyrkysovou - 

WN vedenia, červenou - VN vedenia, zelenou - NN vedenia, prerušovanou - nadzemné 

vedenia, bledo modrá - rekonštrukcia, alebo výstavba novej siete). 

2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 

251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VVN vzdušné 

vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22 

kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vedenia od krajného vodiča je 

potrebné dodržať manipulačný, technický priestor 1 meter na každú stranu). 

Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť: stabilitu existujúcich podperných 

bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy. 

3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie 

presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. 

4. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri 

prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky 

legislatívne opatrenia ( vrátane ustanovení príslušných technických noriem ) týkajúce sa 

bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a 

križovaní. 

5. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť 

pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000. 

6. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky 

smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, link: 

https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv vytýči určený pracovník SSD. 

7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať 

http://www.ssd.sk/
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zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v 

"Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka. 

8. V súbehu a križovaní zemných vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1.meter 

na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení 

nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia. 

9. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia 

tretích osôb. 

       Platnosť tohto vyjadrenia je 6 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca 

platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných 

údajov, súvisiacej legislatívy a pod.). 

 

- Vyjadrenie k stavbe kanalizácie v OP nadzemného 22 kV vedenia, list č.j. 4600055117 

zo dňa 3. decembra 2019: 

       Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len SSD) súhlasí s realizáciou stavby kanalizácie v 

ochrannom pásme nadzemného VN vedenia za nasledovných podmienok: 

1. Stavba kanalizácie (Lúky - Nová lokalita) je v priamej kolízii s nadzemným VN vedením, 

ako aj s pripravovanou akciou rozšírenia podzemných NN vedení SSD, a.s.. 

2. Osoby, ktoré zriaďujú stavbu alebo vykonávajú činnosti, pri ktorých sa môžu priblížiť k 

energetickým zariadeniam, sú povinné v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. § 43 ods. 11 

vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi zariadení : prevadzkovatel@ssd.sk a 

dodržiavať ním určené podmienky. 

3. V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia 22 kV, ktoré je v 

zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. § 43 ods. 2 vymedzené zvislými rovinami po oboch 

stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti 10 m meranej kolmo na vedenie od krajného 

vodiča a pod elektrickým vedením je v zmysle § 43 ods. 4 zakázané : 

-  zriaďovať ďalšie stavby, prístavby, konštrukcie a skládky, 

-  vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, 

-  uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, 

-  vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, 

-  vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť  

prevádzky sústavy. 

4. Pri výstavbe nesmú byť použité mechanizmy ani predmety, ktorými by sa priblížilo ku 

ktorémukoľvek vodiču nadzemného vedenia 22 kV na vzdialenosť menšiu ako 3 m. Bola 

by tým ohrozená bezpečnosť osôb ako aj bezpečnosť prevádzky energetických zariadení. 

5. V prípade poruchy na nadzemných alebo podzemných el. vedeniach následkom živelnej 

pohromy alebo iných nepredvídateľných okolností, ako napr. úder blesku, námraza, 

zosuv pôdy a pod., ak by ich následkom došlo k pádu energetických zariadení a pri jej 

odstraňovaní SSD, a.s. nebude znášať žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté na 

majetku a ani za bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v ochranných pásmach 

elektroenergetických zariadení. 

6.  SSD si vyhradzuje v Zmysle Zákona 251/2012, §11 právo vstupovať na cudzie pozemky 

a do objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolených 

činností. 

7.  Pri výkopových prácach žiadame dodržať odstup min. 2m od základov podperných 

bodov nadzemných vedení a 4 m od transformačnej stanice a neporušiť celistvosť 

uzemňovacej sústavy. 

Platnosť tohto vyjadrenia je 6 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca 

platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných 

údajov, súvisiacej legislatívy a pod.). 

mailto:prevadzkovatel@ssd.sk
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- Vyjadrenie k stavbe v ochrannom pásme VVN vedenia, list č.j. 4600055117 zo dňa 3. 

decembra 2019: 

Stanovisko k DSP „IBV Lúky Prístupová komunikácia - Kanalizácia“ na parcele 954/36-53 

k.ú. Lúky. Plánovaná kanalizácia v komunikácii križujúcej vedenie VVN 110 kV č.7778 v 

úseku medzi p.b.50-51 (zasahuje pod vedenie a do jeho ochranného pásma). 

Súhlasíme s realizáciou stavby „IBV Lúky Prístupová komunikácia - Kanalizácia“ na 

parcele 954/36-53 k.ú. Lúky za nasledovných podmienok: 

- Kanalizácia v prístupovej komunikácii pre IBV Lúky môže križovať vedenie, ale musí 

byť dodržaná minimálna vzdialenosť 7m medzi povrchom komunikácie a najnižším 

vodičom vedenia pri jeho medznom zaťažení t.j. pri -5°C a námrazku resp. +40°C. 

- Osoby, ktoré zriaďujú stavbu alebo vykonávajú činnosti, pri ktorých sa môžu priblížiť k 

energetickým zariadeniam, sú povinné v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. §43 ods.11 

vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi zariadení: SSD, stredisko údržby 

vedení WN, majster p. Milan Rolček, tel. 0907822044 (milan.rolcek@ssd.sk)a 

dodržiavať ním určené podmienky. 

- Pri výstavbe, údržbe a užívaní objektov budú splnené nasledovné požiadavky, aby 

nemohlo dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti osôb ako aj bezpečnosť prevádzky energetických 

zariadení: podmienky normy STN 34 3108 (Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s 

elektrickým zariadením laikmi) - osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie sa nesmú 

priblížiť telom, ani predmetom k nekrytým živým častiam elektrického zariadenia pod 

napätím na vzdialenosť menšiu ako 3 m 

- mechanizmy a mobilné prostriedky, ktoré nemajú povahu žeriavu, je možné 

prevádzkovať v blízkosti elektrických vedení 110 kV a v ich ochrannom pásme, ak sú 

zabezpečené tak, že žiadna ich časť sa v žiadnom prípade nemôže priblížiť k nekrytým 

živým častiam elektrického zariadenia pod napätím na vzdialenosť menšiu ako 3 m 

- práce s mechanizmami, ktoré sa môžu priblížiť bližšie ako 3 m k nekrytým živým 

častiam elektrického zariadenia pod napätím, budú vykonávané na „B“ príkaz - 

vystavený na realizátora alebo pri vypnutom a zaistenom elektrickom zariadení. 

Mechanizmy musia byť vybavené signalizačným zariadením pre priblíženie sa na 

nebezpečnú vzdialenosť od elektrického zariadenia. Vystavenie „B“ príkazu, prípadne 

vypnutie vedenia a zaistenie pracoviska je potrebné dohodnúť v dostatočnom predstihu s 

pracovníkmi strediska údržby vedení VVN. 

- ak sa v priebehu prác zistí, že nie je možné dodržať vzdialenosť väčšiu ako 3 m od 

nekrytých živých častí el. vedenia pod napätím,  je potrebné práce prerušiť a kontaktovať 

pracovníka strediska údržby vedení VVN, ktorý stanoví ďalší postup. 

Platnosť tohto vyjadrenia je 6 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca 

platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných 

údajov, súvisiacej legislatívy a pod.). 

 

    Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, list č. 66120000147 zo dňa 6. januára 

2020:  

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

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

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) 

a zároveň 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 
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parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak 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: Marcel Garai, marcel.garai@telekom.sk, 

+421 42 4424299, 0902719451. 

4. 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. 

5. 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. 

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 

zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 

existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 

telekomunikačných vedení a zaradení. 

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 § 68 zákona č. 351/2011 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 

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. 

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/vviadrenia 

       Vytýčenie bude zrealizované 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 Slovák 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 

https://www.telekom.sk/vviadrenia
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územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

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

týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný 

zabezpečiť: 

•   Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom 

Slovak Telekom, a.s. 

•   Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekom. 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 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 l2129 

• 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. 

 

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, list č.j. 

KPUTN-2020/836-2/1966 zo dňa 13.01.2020: 

    Je nutné aby investor pred začatím výkopových prác zvolal kontrolný deň za účasti 

pracovníkov KPÚ Trenčín. Z priebehu kontrolného dňa bude vytvorená zápisnica. Zápisnica 

mailto:hradil@suptel.sk
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bude požadovaná pri kolaudácii stavby. Termín kontrolného dňa požadujeme ohlásiť 

s dvojtýždenným predstihom e-mailom alebo telefonicky ((podatelna.pd@pamiatkv.gov.sk)  s 

uvedením telefonického kontaktu.   
    Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme 

ohlásiť s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín písomne, e-mailom alebo telefonicky 

(podatelna.pd@pamiatkv.gov.sk) s uvedením telefonického kontaktu a to vzhľadom k tomu, 

že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality. 

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon") v 

prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo 

osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo 

prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý 

pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ 

Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo 

dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ Trenčín je nálezca povinný vykonať všetky 

nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, 

znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z 

pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného 

metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba 

podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od 

vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom 

archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, 

rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie. 

     V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového 

zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho 

použitiu na účel, na ktorý je určené.         

 

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, tak  aby toto 

skladovanie nepôsobilo rušivo.  

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

výstražnými nápismi.   

 

16.Počas doby výstavby zabezpečiť pravidelné udržiavanie komunikácií a tým zabrániť jej 

znečisťovaniu. Zabezpečiť čistenie dopravných a ostatných mechanizmov pri výjazde na 

komunikácie. 

18.Verejnou kanalizáciou môžu byť odvádzané len splaškové odpadové vody z 

pripojených rodinných domov.  

19.Stavbu môže prevádzkovať fyzická alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené živnostenské 

oprávnenie na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v zmysle zákona 

442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení 

zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov 

(ďalej zákon č. 442/2002 Z. z.).  

mailto:podatelna.pd@pamiatkv.gov.sk
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     20.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. 

     21.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 

 

V zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov je navrhovateľ od poplatkov oslobodený. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

   Obec Lúky zastúpená starostom obce, 020 53 Lúky, IČO:00317489  podala listom 

zaevidovaným na tunajšom  úrade dňa 13. decembra 2019 žiadosť o vydanie stavebného 

povolenia na stavebný objekt majúci charakter vodnej stavby „Rozšírenie kanalizácie v obci 

Lúky - Dielnice, Splašková kanalizácia“, ktorá bude súčasťou IBV Lúky - Technická 

infraštruktúra.  

Žiadosť bola podaná z dôvodu zabezpečenia odvedenia splaškových odpadových vôd z lokality 

IBV Dielnice (navrhnutých 18 rodinných domov) do verejnej kanalizácie s ich čistením na 

komunálnej ČOV Lúky, ktorá je spoločná pre obce Lúky, Lysá, Vydrná a Lazy pod Makytou-

miestna časť Dolná Dubková.  
 

 Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil začatie stavebného     

konania verejnou vyhláškou pod č. OU-PU-OSZP-2018/000530-4/ZB1 A-20 zo dňa 28. marca 

2018. Dotknuté orgány a účastníci konania boli upozornení na skutočnosť, že môžu svoje 

námietky uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní dňa 26. apríla 2018.  

 

   Posúdenie vodnej stavby vykonali príslušný orgán obecnej samosprávy, dotknuté orgány, 

a správcovia sietí: 

A) Obec Lúky vydala listom č.j. 1449-03/2019-TS1-20 zo dňa 31. októbra 2019 stanovisko 

v zmysle ktorého:  

Pre umiestnenie stavby splaškovej kanalizácie sa v zmysle ustanovenia § 39a, ods. 3 písm. d) 

stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje. 

Na vydanie stavebného povolenia na stavebný objekt majúci charakter vodnej stavby je v zmysle 

§ 120 stavebného zákona príslušný špeciálny stavebný úrad, ktorým je Okresný úrad Púchov, 

odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820/19, 020 01 Púchov. 

Trasa rozšírenia verejnej kanalizácie bude vedená v prístupovej komunikácii pre IBV Dielnice 

na ktorú bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby Obcou Lúky pod č.j. 1185-02/2019-TS1-

20 zo dňa 5. augusta 2019. 

 

B) Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa v odpadovom 

hospodárstve; Okresný dopravný inšpektorát; Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej 
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dopravy a pozemných komunikácií; Krajský pamiatkový úrad Trenčín; ich požiadavky boli 

zapracované do výrokovej časti rozhodnutia - záväzných podmienok pre uskutočnenie vodnej 

stavby.  

Súhlasné stanovisko bez podmienok vydal Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné 

prostredie – štátna správa ochrany prírody a krajiny listom č.j. OU-PU-OSZP-2020/000323-

2/ZJ16 zo dňa 17. decembra 2019 a Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné 

prostredie – štátna vodná správa, list č.j. OU-PU-OSZP-2019/001426-2/ZB4 zo dňa 7. decembra 

2019. 

 

C) Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja; Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina; 

Slovak Telekom a.s. Bratislava: ich požiadavky v rozsahu dotýkajúcom sa vodnej stavby boli 

zapracované do výrokovej časti rozhodnutia, do záväzných podmienok povolenia na 

uskutočnenie vodnej stavby.  

Súhlasné stanovisko bez pripomienok vydali: Energotel, a.s. Miletičova 7, 821 08 Bratislava  list 

č.j. ET/MM19/1332 zo dňa 4. novembra 2019; Považská vodárenská spoločnosť, a.s. list č.j. 

9034/22/2019 zo dňa 28. októbra 2019;  

 

         Trenčiansky samosprávny kraj ako vlastník cesty III/1936 podal stanovisko 

s podmienkami, ktoré sú zapracované v záväzných podmienkach pre uskutočnenie stavby. 

Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie a ČOV Lúky - Ing. Daniel Rýdzi vydal stanovisko, v zmysle 

ktorého rozšírením verejnej kanalizácie dôjde k navýšeniu odpadových vôd o cca 5 %, uvedené 

navýšenie nemôže projektované hydraulické a látkové zaťaženie ČOV ovplyvniť. Zároveň 

upozornil, aby sa jednalo výlučne o napojenie splaškových odpadových vôd z rodinných domov. 

Toto upozornenie je zapracované do záväzných podmienok stavebného povolenia.  

 

Na ústnom pojednávaní sa vykonalo dokazovanie všetkých rozhodujúcich skutočností. 

Podľa § 3 ods. 2 správneho poriadku, tunajší úrad postupoval v predmetnom konaní v úzkej 

súčinnosti so žiadateľom a s ostatnými účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými 

osobami, ktorých sa dané konanie týkalo a dal im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a 

záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu predmetného rozhodnutia a uplatniť 

svoje návrhy. Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku tunajší orgán dal účastníkom konania a 

zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho 

podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Zo strany účastníkov 

konania a zúčastnených osôb nebola voči rozhodnutiu vznesená námietka.  

 

Predložená dokumentácia stavby spĺňa požiadavky  stanovené v § 47  stavebného zákona 

a požiadavky určené vyhláškou č. 453/2000 Z. Z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 

technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 

užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.  

 

          Žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona,  bolo 

zistené, že uskutočnením vodnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane 

obmedzené alebo ohrozené práva a právne záujmy účastníkov konania. Dokumentácia pre vodnú 

stavbu spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. V priebehu stavebného konania 

nenašiel špeciálny stavebný úrad také dôvody, ktoré by bránili povoleniu vodnej stavby. Preto 

príslušný orgán štátnej vodnej správy ako špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza 

vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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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 prostredie, Štefánikova 

820, 020 01Púchov. 

     Toto rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov v  správnom konaní. 

 

      Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a 

a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Lúky, a iným  spôsobom v mieste 

obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase, na úradnej tabuli správneho orgánu, ktorý písomnosť 

doručuje a webovej stránke príslušného stavebného úradu: http://www.minv.sk/?spravne-

konania-26. 

Deň zvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia. 

 

 

Rozhodnutie sa doručuje  

     podľa rozdeľovníka 

 

 

                                                                                                   Ing. Iveta  Kmošenová       

                                                                                                                vedúca  

 

 

Rozdeľovník 

Účastníci konania  

1. Žiadateľ: Obec Lúky, zastúpená starostom obce, 020 53 Lúky 

2. JUDr. Alena Virdzeková, Zábreh 1520/41, 020 01 Púchov 

3. Róbert Brindza, Rozkvet 2011/28-21, 017 01 Považská Bystrica 

4. Helena Kochanová, Lúky 235, 020 53 Lúky 

5. Pavel Trnka, Lúky 60, 020 53 Lúky 

6. Zuzana Maczková, Nábrežná 4559/85, 940 57 Nové Zámky  

7. Ladislav Novosad, Lúky 239, 020 53 Lúky 

8. Anna Novosadová, Lúky 239, 020 53 Lúky 

9. Ing. Csc. Pavol Kučík, Dubová 3276/6, 010 01 Žilina 

10. Jaroslav Zigo, Moyzesova 1744/3, 020 01 Púchov 

 

Vzhľadom k tomu, že stavba je líniovou stavbou stavebné konanie sa oznamuje verejnou 

vyhláškou,  príloha verejnej vyhlášky: situácia so zakreslením trasy kanalizácie.  

  

Dotknuté orgány a organizácie: 

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

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

29. Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 

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

31. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 

32. O2 Slovakia, s.r.o., Eistainova 24, 851 01 Bratislava 

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

http://www.minv.sk/?spravne-konania-26
http://www.minv.sk/?spravne-konania-26
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34. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

35. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 

36. Krajský pamiatkový úrad, Pracovisko Prievidza, Nová 2, 971 01 Prievidza 

37.   Okresné riaditeľstvo hasič. a záchr. zboru, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica 

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

Považská Bystrica 

39. OR Policajného zboru v Považskej Bystrici, Okresný dopravný inšpektorát, Kukučínova 

186/1, 017 23 Považská Bystrica  

40. Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia, Štefánikova 820, 020 01 Púchov 

41. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP, ŠS OH, Štefánikova 820, 020 01 Púchov 

42.   Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP, ŠS OPaK, Štefánikova 820, 020 01 Púchov 

 

 


