
 
 

OU-TN-OSZP2-2018/030773-003/Hj          Trenčín, 30. 11. 2018  

 

                                         

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie,  oddelenie štátnej 
správy vôd  a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „OÚ Trenčín“) ako 
vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy  podľa ustanovení § 3 a § 5 zákona č. 
525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  § 60  ods. 1  písm. a) 2. bod  zákona č. 
364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s  § 46  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní  v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“)  na základe 
uskutočneného vodoprávneho konania  v y d á v a    

 
stavebníkovi:   Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o. 

                        Janka Palu 2/3 

                        914 41 Nemšová 

                        IČO:  36 682 888 

 

    p o v o l e n i e  
 

podľa § 84 ods. 2  stavebného zákona v súlade s § 26 ods. 4 vodného zákona  

 

dočasné užívanie  časti  líniovej vodnej stavby „Odkanalizovanie  mikroregiónu Vlára – 

Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“,  časť „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie 

odpadových vôd okresu Ilava – 3. etapa: Aktivita č. 4 – pravý breh – kanalizácia“ na dobu s 

skúšobnej prevádzky. 

  
Doba trvania skúšobnej prevádzky:  do 31.12.2019 

 

Rozsah stavby,  ktorá má byť uvedená do dočasného užívania 

Verejná kanalizácia v obci Borčice 

SO 402  Kanalizačná sieť Borčice – celková dĺžka stokovej siete 2 176,13 m, z toho 

gravitačná časť 1 825,58 m , výtlak 350,55 m 

SO 403  Čerpacia stanica ČS B1 

SO 404  Kanalizačné prípojky – celková dĺžka 605,47 m 

SO 405  Zberač B Bolešov – Borčice – dĺžka 306,41 m 

 

 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 
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Stavebné objekty sú realizované na pozemkoch  podľa registra KN-C  parcelné číslo: 85, 86, 

107, 141, 142, 156, 157, 266/1, 363, 365/11, 365/12, 365/13  v k. ú. Borčice  a na pozemku 

registra  KN-C č. 910 v k. ú. Bolešov 

 

Verejná kanalizácia v obci Bolešov 

 SO 406 Kanalizačná sieť Bolešov- celková dĺžka stokovej siete 6 322,25 m, z toho 

gravitačná časť 6 001,89 m , výtlak 320,36 m 

 SO 407  Čerpacia stanica ČS B2 

 SO 408  Čerpacia stanica ČS P1 

 SO 409  Kanalizačné prípojky - celková dĺžka 2 435,42 m 

 SO 410  Zberač  Kameničany – Bolešov - celková dĺžka  725,56 m, z toho gravitačná časť 

164,33 m , výtlak 561,23 m 

 

 

Stavebné objekty sú realizované na pozemkoch  podľa registra KN-C  parcelné číslo: 59/3, 

60/2, 61/28, 61/37, 61/38, 61/39, 61/40, 61/42, 61/44, 61/46, 61/48, 66, 191, 195/1, 198, 233, 

275, 285, 304, 354, 400/1, 403, 417/5, 417/6, 447, 449/1, 773/3, 773/4, 806, 807, 867/1, 898, 

899, 909, 910, 918/1, 940, 942/1  v k. ú. Bolešov 

 

Verejná kanalizácia v obci Kameničany 

 

SO 411   Kanalizačná sieť Kameničany - celková dĺžka gravitačnej stokovej siete 

2 705,18 m 

SO 412   Čerpacia stanica ČS B3 

SO 413   Kanalizačné prípojky - celková dĺžka 963,55 m 

SO 414   Zberač B  Slavnica – Kameničany –  dĺžka  gravitačného zberača 193,01 m 

 

Stavebné objekty sú realizované na pozemkoch  podľa registra KN-C  parcelné číslo: 34, 37, 

82, 190, 280, 302, 343, 388, 394, 396/1, 399, 423/1, 426, 427, 428/1, 429/2, 429/16, 431, 433  

v k. ú. Kameničany 

 

Verejná kanalizácia v obci Slavnica 

 

SO 415    Kanalizačná sieť Slavnica - celková dĺžka stokovej siete 2 595,58 m, z toho 

gravitačná časť 2 582,08 m , výtlak 13,5 m 

SO 416.1 Čerpacia stanica  ČS B4 

SO 417    Kanalizačné prípojky - celková dĺžka 763,87 m 
 

Stavebné objekty sú realizované na pozemkoch  podľa registra KN-C  parcelné číslo: 19, 20, 

47, 63/3, 75, 111, 120/2, 121, 122, 151/10, 152, 153/1, 153/20, 153/24, 186, 187, 269/1, 

269/2, 464/2, 469/1v k. ú. Slavnica 
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Vyššie uvedené stavebné objekty a súvisiace prevádzkové súbory boli povolené  ako súčasť 

stavby  „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Ilava – 3. 

Etapa: Aktivita č. 4 – pravý breh – kanalizácia“  rozhodnutím č. OUŽP/2008/02399-008 IVK 

zo dňa 19. 12. 2008, ktoré vydal Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne.  

 

Verejná kanalizácia  - prepojenie  Borčice – Nemšová 

 

SO 1.1  Splašková kanalizácia – prepoj N-1, Borčice – Nemšová +  nová čerpacia stanica 

ČS N2 – výtlak 1174,15 m 

 

 

Stavebné objekty sú realizované na pozemkoch  podľa registra KN-C  parcelné číslo: parc. 

číslo podľa registra C KN 3330, 3301, 3296, 3295 k. ú. Nemšová a 85,  156 k. ú. Borčice 
 

 

 

 

1. Účelom užívania stavby je odvádzanie komunálnych odpadových vôd  z obcí 

Slavnica, Kameničany, Bolešov, Borčice a časti mesta Nemšová  do kanalizačnej 

siete  mesta Nemšová. Odpadové vody budú  následné  čistené   na ČOV Nemšová  

a odvádzané do recipientu Váh. Počas skúšobnej prevádzky bude preverená  

funkčnosť všetkých  technologických procesov a zariadení, pred uvedením stavby do 

trvalého užívania. 
                                                                             

2. Prevádzkovateľom stavby bude  Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, 

s.r.o., Nemšová. 

 

3. Stavbu je potrebné prevádzkovať v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom 

na dobu skúšobnej prevádzky stavby.  

 

 

4. Splniť podmienky Okresného úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie  

ako orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva  dané vo vyjadreniach č. OU-IL-

OSZP-2018/001376-002, OU-IL-OSZP-2018/001377-002, OU-IL-OSZP-

2018/001378-002, OU-IL-OSZP-2018/001379-002  zo dňa 2.10.2018 v znení: 

 

- Ak sú na stavebnom pozemku a v okolí stavby zhromaždené odpady z realizácie 

stavby,  stavebník povinný takýto odpad odovzdať iba osobe oprávnenej 

nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch , ak nie je schopný zhodnotiť 

alebo zneškodniť takýto odpad sám v súlade so zákonom o odpadoch. 

- Pri užívaní stavby sa zakazuje podľa ustanovení § 13 písm. a), b) zákona 

o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na inom meste, ako na to určenom, 

zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom. 

- Pri užívaní stavby je vlastník stavby povinný predchádzať vzniku odpadu zo 

svojej činnosti a obmedzovať jeho množstvo a nebezpečné vlastnosti. Odpad, 

vzniku ktorého nie je možné zabrániť, musí byť zhodnotený, prípadne 

zneškodnený v súlade so záväznou hierarchiou odpadového hospodárstva 
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ustanovenou v § 6 ods. 1 zákona o odpadoch spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské 

zdravie, životné prostredie, a ktorý je v súlade so zákonom o odpadoch a ďalšími 

všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

 

 

 

5. Pri užívaní časti stavby trvalo zabezpečovať záujmy ochrany životného prostredia, 

hygieny, zdravia, požiarnej bezpečnosti a bezpečnosti osôb.  

 

6. Pred skončením skúšobnej prevádzky je stavebník povinný predložiť vyhodnotenie 

skúšobnej prevádzky, požiadať  tunajší úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia na 

stavbu a preukázať splnenie podmienok stavebného povolenia. 

 

 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

 

       Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o., Janka Palu 2/3, Nemšová (ďalej 

len „stavebník“), ako stavebník  vodnej stavby „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh 

a intenzifikácia ČOV Nemšová“, ktorá je  spojením pôvodne dvoch samostatne povolených 

stavieb, ktorých obsahom je vybudovanie kanalizácií v obciach okresov Ilava a Trenčín 

s čistením splaškových odpadových vôd na ČOV Nemšová,   podal na OÚ Trenčín dňa  25. 

októbra 2018  v priebehu  začatého kolaudačného konania na   časť  tejto vodnej stavby,  

žiadosť o vydanie rozhodnutia  na dočasné užívanie časti líniovej vodnej stavby 

„Odkanalizovanie  mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“,  časť 

„Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Ilava – 3. etapa: 

Aktivita č. 4 – pravý breh – kanalizácia“  na dobu skúšobnej prevádzky v trvaní jedného roka. 

      Stavebné objekty a súvisiace prevádzkové súbory, ktoré sa uvádzajú do dočasného 

užívania,  boli povolené  rozhodnutím č. OUŽP/2008/02399-008 IVK zo dňa 19. 12. 2008, 

ktoré vydal Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne.  

     Prepojenie verejnej kanalizácie Borčice – Nemšová bolo povolené rozhodnutím Okresného 

úradu  Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie  č.  OU-TN-OSZP2-2015/02190-004 

/Hj  OU-TN-OSZP2-2015/02191-004 /Hj  zo dňa 27.08.2015 a jeho zmenou rozhodnutím č. 

OU-TN-OSZP2-2018/017232-004/ Hj zo dňa 10.07.2018. Týmto rozhodnutím došlo 

k spojeniu dvoch investičných projektov na vybudovanie verejných kanalizácií v 

obciach okresov Ilava a Trenčín do jednej stavby pod názvom: „Odkanalizovanie  

mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“, s čistením odpadových vôd na 

ČOV Nemšová. 
 

 

    Stavebník svoju žiadosť o povolenie dočasného užívania stavby na dobu  skúšobnej 

prevádzky  a odôvodnil  tým,  že skúšobná prevádzka je potrebná pre komplexné prevádzkové 

zosúladenie celej kanalizačnej sústavy,   spolu s čistiarňou odpadových vôd  Nemšová.  Na 

tejto kanalizácii je vybudovaných šesť nových prečerpávacích staníc odpadových vôd  

s automatickým riadením, a preto je potrebné komplexné vyskúšanie celého systému spolu 

s overením prenosu dát. Dôvodom žiadosti pre skúšobnú prevádzku líniovej stavby je 
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plánované postupné napojenie producentov odpadových vôd z odkanalizovaných obcí 

Slavnica, Kameničany, Bolešov, Borčice. Z týchto prevádzkových dôvodov požaduje 

 vydanie povolenia   na dočasné užívanie tejto časti stavby podľa ustanovení § 84 ods. 2  

stavebného zákona a teda overenie  funkčnosti celej technológie čistenia odpadových vôd 

formou skúšobnej  prevádzky v trvaní jedného roka. ČOV Nemšová   bola po jej intenzifikácii 

a rekonštrukcii taktiež uvedená do dočasného užívania na dobu skúšobnej prevádzky a tvorí 

s vybudovanými kanalizáciami  jeden celok.   
 

     V zmysle § 84 ods. 2 stavebného zákona v prípade, že  pred uvedením stavby do trvalého 

užívania je potrebné vyhodnotenie skúšobnej prevádzky, stavebný úrad môže po dohode 

s dotknutými orgánmi rozhodnúť o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.  

 

       OÚ Trenčín  v súlade s ustanovením §  18 správneho poriadku a § 73 ods. 5  vodného 

zákona  listom č. OU-TN-OSZP2-2018/030773-002/Hj zo dňa 26.10.2018 oznámil  

účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám   začatie konania o povolení 

dočasného užívania stavby na dobu skúšobnej prevádzky a vyzval ich na podanie námietok 

a pripomienok k vydaniu rozhodnutia vo veci. Oznámenie bolo zverejnené aj formou verejnej 

vyhlášky na OÚ Trenčín a dotknutých obciach. V stanovenom termíne neboli  námietky ani 

pripomienky podané. 

     Ústne pojednávanie spojené s  miestnym zisťovaním bolo nariadené oznámením č. OU-

TN-OSZP2-2018/025753 -002/Hj zo dňa 31.08.2018 v rámci začatého kolaudačného konania  

a  uskutočnilo sa na mestskom úrade Nemšová  a na mieste stavby dňa 4. októbra 2018. Na 

základe miestnej obhliadky a podaných vyjadrení a stanovísk OÚ zistil, že stavba  spĺňa 

všeobecné technické požiadavky na  výstavbu, zaručuje plynulé a bezpečné užívanie  

a užívaním budú zabezpečené záujmy sledované dotknutými orgánmi štátnej správy. 

Kolaudačné konanie bolo do termínu ukončenia skúšobnej prevádzky prerušené rozhodnutím 

č. OU-TN-OSZP2-2018/025753-005/Hj zo dňa 06.11.2018. 

  

 

Stavebník k žiadosti o vydanie  povolenia na dočasné užívanie  stavby predložil: 

 

-  dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, 

-  geodetické zameranie stavby,  

-  opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, 

- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových  

    zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,  osvedčenia, protokoly, skúšky tesnosti,  

    revízne správy, výsledky komplexných skúšok, 

-  prevádzkový poriadok stavby, 

-  zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, 

-  doklady o overení požadovaných vlastností použitých výrobkov, 

-  súhlasné stanoviská mesta Nemšová a obcí Borčice, Bolešov, Kameničany, Slavnica 

- stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne 

    č. ORHZ-TNI-1043-001/20108 zo dňa 18.9.2018, 

-   stanovisko Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o ŽP - orgánu odpadového  

    hospodárstva   č. OÚ-TN-OSZP3-2018/029223-002 TME  zo dňa 15.10.2018, 

-   vyjadrenia Okresného úradu Ilava, odboru starostlivosti o ŽP - orgánu odpadového  

    hospodárstva   č. č. OU-IL-OSZP-2018/001376-002, OU-IL-OSZP-2018/001377-002, OU- 

    IL-OSZP-2018/001378-002, OU-IL-OSZP-2018/001379-002  zo dňa 2.10.2018, 

-   stanovisko Okresného úradu Trenčín – odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií  

    č. OU-TN-OCDPK-2018/027447-002/BLA zo dňa 20.9.2018, 
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-   stanovisko  SVP, š.p. OZ Piešťany č. CS SVP PN 7178/2018 zo dňa 24.09.2018, 

-   stanovisko Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trenčín zo dňa 29.11.2018, 

-   stanovisko SPP-Distribúcia, a.s. Bratislava č. 16.8/2018/NM/TD/ex zo dňa 16.8.2018,      

 -  vyjadrenie Stredoslovenskej distribučnej , a.s., Žilina zo dňa 7.06.2018, 

-   vyjadrenie  spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bratislava zo dňa 5.06.2018, 

-   vyjadrenie Michlovský s.r.o., Piešťany zo dňa 6.09.2018, 

-   vyjadrenie Trenčianskych vodární a kanalizácií , a.s., Trenčín zo dňa 18.10.2018, 

-   vyjadrenie Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Považská Bystrica zo dňa 14.05.2018, 

 

Dotknuté orgány a organizácie dali vo svojich  vyjadreniach  a stanoviskách  súhlas  

s uvedením stavby do trvalého užívania, z čoho vyplýva, že nemajú  ani námietky proti 

uvedeniu stavby   do dočasného užívania na dobu skúšobnej prevádzky.  

              

        Na základe  odôvodnenej žiadosti stavebníka, predložených náležitostí k vydaniu  

povolenia, výsledkov vodoprávneho konania a predložených dokladov,  OÚ Trenčín nezistil   

dôvody, ktoré by bránili vydaniu  povolenia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú 

prevádzku podľa  ustanovení § 84 stavebného zákona a v súlade s ustanoveniami § 26  

vodného zákona a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie 

 

     Proti tomuto rozhodnutiu je podľa  § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. Správneho  

poriadku  možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, podaním 

odvolania  na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 

3, 911 01  Trenčín.  

     Rozhodnutie možno preskúmať súdom  po vyčerpaní  riadnych opravných prostriedkov 

v zmysle Správneho poriadku.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Ing. Juraj Hamaj 

                                                                                                      vedúci odboru 

        

 

Toto rozhodnutie sa z dôvodu líniovej stavby a veľkého počtu účastníkov konania oznamuje 

v súlade s § 73 ods. 4 a ods. 5 vodného zákona verejnou vyhláškou účastníkom konania  

vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti 

o životné prostredie a uverejnením na webovom sídle úradu.  

Toto oznámenie sa  oznamuje účastníkom konania  prostredníctvom Mesta Nemšová a obcí 

Borčice, Bolešov, Kameničany a Slavnica   vyvesením po dobu 15 dní na ich úradných 

tabuliach spôsobom v mieste obvyklým.   Po zvesení  žiadame  poslať verejnú vyhlášku 
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späť  s potvrdením vyvesenia a zvesenia na OÚ Trenčín, odbor starostlivosti o životné 

prostredie. 

 

 

Vyvesené dňa.......................                                                            Zvesené dňa...................... 

 

 

 

 

                                                                                                     .............................................. 

                                                                                                          pečiatka, podpis 

 
 

 

Doručuje sa 

 

Účastníci konania 

 

1.  Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára Váh s.r.o., Janka Palu 2/3, 914 41 

Nemšová – stavebník  

2. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7280/20, 911 01 Trenčín 

3. Slovenský  pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 

4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica  

 

 

Z dôvodu líniovej stavby účastníci konania upovedomení verejnou vyhláškou:  

   

5.  Mesto Nemšová, 914 41 Nemšová 

6. Obec Borčice, 018 53 Bolešov 

7. Obec  Bolešov, 018 53 Bolešov 

8. Obec Kameničany, 018 54 Kameničany   

9. Obec Slavnica, 018 54 Slavnica  

10. Vlastníci pozemkov,  na ktorých bola  realizovaná stavba 

 

v k. ú. Nemšová: parc. č. C KN   3330, 3301, 3296, 3295 

v k. ú. Borčice: parc. č. C KN   85,  107, 141, 142, 156, 157, 266/1, 363, 365/11, 

365/12, 365/13   

v k. ú.  Bolešov:  parc. č. C KN   59/3, 60/2, 61/28, 61/37, 61/38, 61/39, 61/40, 

61/42, 61/44, 61/46, 61/48, 66, 191, 195/1, 198, 233, 275, 285, 304, 354, 400/1, 403, 

417/5, 417/6, 447, 449/1, 773/3, 773/4, 806, 807, 867/1, 898, 899, 909, 910, 918/1, 

940, 942/1  

v k. ú. Kameničany: parc. č. C KN   34, 37, 82, 190, 280, 302, 343, 388, 394, 396/1, 

399, 423/1, 426, 427, 428/1, 429/2, 429/16, 431, 433 

v k. ú. Slavnica: parc. č. C KN   19, 20, 47, 63/3, 75, 111, 120/2, 121, 122, 151/10, 

152, 153/1, 153/20, 153/24, 186, 187, 269/1, 269/2, 464/2, 469/1 
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Dotknuté orgány a organizácie 

 

 

11. Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 

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

13. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany 921 80 Piešťany 

14. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, správa a údržba, Brnianska 3, 911 

05 Trenčín 

15. Slovenský pozemkový fond, reg. odbor, Nám. A. Hlinku 29/34, 017 01 Považská 

Bystrica 

16. Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

17. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

18. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody 

a vybraných zložiek ŽP,  úsek OH, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

19. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OH, Mierové nám., 

019 01 Ilava  

20. RÚ VZ Trenčín, Nemocničná 4  , 911 01 Trenčín 

21. RÚ VZ Považská Bystrica, Slov. partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica 

22. OR HaZZ Trenčín, Jesenského 36, 911 01 Trenčín 

23. Západoslovenská distribučná, a. s., P. O. Box 292, 810 00 Bratislava 1 

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

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

26. ORANGE Slovensko, a.s.,  Michlovský, spol. s r. o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 

27. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 

28. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8,  

832 47 Bratislava 

29. STRABAG Pozemné  a inžinierske staviteľstvo, s.r.o., Mlynské nivy 61/4, 820 15 

Bratislava – zhotoviteľ  stavby 

30. HYDROPROJEKT CZ, Minská 16,  616 00 Brno  - projektant 

31. PPM Invest s.r.o., Račianska 96, 911 02 Bratislava - projektant 

32. ENG2 SR, Karpatská 23, 811 05 Bratislava – stavebný dozor 

 

 

Verejná vyhláška na vyvesenie  

 

33. Mesto  Nemšová 

34. Obec Borčice, 018 53 Bolešov 

35. Obec  Bolešov, 018 53 Bolešov 

36. Obec Kameničany, 018 54 Kameničany   

37. Obec Slavnica, 018 54 Slavnica  

38. OÚ Trenčín,  úradná tabuľa, webové sídlo 
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