MESTO

NEMŠOVÁ

Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 N e m š o v á
Číslo: OV/34/2018/1115/DL

Tel. kontakt: 032/6509634

V Nemšovej, 09.05.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
DODATOČNÉ POVOLENIE STAVBY.
Stavebníčka Zuzana Bahnová rodená Matejíčková, Ul. Bottova č. 1036/17, 914 41
Nemšová požiadala dňa 22.11.2017 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného stavebného
povolenia na zmenu dokončenej stavby súpisné číslo 1885:

,,ZMENA DOKONČENEJ STAVBY PRÍSTAVBOU NA REKREAČNÝ DOM na p.č.
1992/1,2“.

Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov
(ďalej len stavebný zákon) a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe
pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 88a v nadväznosti na § 63
stavebného zákona v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a známymi účastníkmi konania
a rozhodol takto: Zmenu dokončenej stavby ,,ZMENA DOKONČENEJ STAVBY
PRÍSTAVBOU NA REKREAČNÝ DOM na p.č. 1992/1,2“ stavebníčky Zuzany Bahnovej
rodenej Matejíčkovej, Ul. Bottova č. 1036/17, 914 41 Nemšová, na pozemku registra C
KN parc. č.: 1992/2 v k. ú. Ľuborča, podľa geometrického plánu číslo 31041833-020-17
zo dňa 04.05.2017, úradne overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa
23.05.2017 pod číslom 665/17, pozostávajúcu z (zo):
1. Samostatne stojacej budovy: o nepravidelných pôdorysných rozmeroch 15,58 x 11,98 m.
1.N.P: zádverie, schodisko, kúpeľňa + WC, spálňa, obývacia izba, kuchyňa, sklad.
2.N.P: schodisko, izba, balkón.
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Technické parametre prestavby:
Zastavaná plocha :
128,80 m².
Obostavaný priestor:
565,60 m³.
Úžitková plocha:
130,40 m².
2. Vnútorných rozvodov doplnených: elektroinštalácie, vody, kanalizácie.
podľa § 88a v nadväznosti na § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl.č. 453/2000 Z.z.

d o d a t o č n e p o v o ľ u j e.
Pre dodatočné povolenie zmeny dokončenej stavby súpisné číslo 1885 sa určujú tieto
podmienky:
1. Zmena dokončenej stavby bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorá
tvorí súčasť tohto dodatočného povolenia zmeny dokončenej stavby. Prípadné ďalšie
zmeny dokončenej stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia
stavebného úradu.
2. Polohové a výškové umiestnenie zmeny dokončenej stavby:
Zmena dokončenej stavby ,,ZMENA DOKONČENEJ STAVBY PRÍSTAVBOU NA
REKREAČNÝ DOM na p.č. 1992/1,2“ je umiestnená v obci Nemšová, na pozemku
registra C KN parc. č.: 1992/2 v k. ú. Ľuborča, podľa geometrického plánu číslo
31041833-020-17 zo dňa 04.05.2017, úradne overeného Okresným úradom Trenčín,
katastrálnym odborom dňa 23.05.2017 pod číslom 665/17.
Šírka priečelia stavby:
15,580 m.
Výškové zónovanie stavby:
± 0, 00 m nemení sa.
- výška stavby od ± 0,00 po hrebeň = 5,76 m.
Vzdialenosti stavby od hraníc susedných pozemkov registra C KN v obci Nemšová,
k. ú. Ľuborča, podľa situácie osadenia stavby výkres č. 1, ktorá je súčasťou
PD:
Od pozemku registra C KN parc. č. 1991 v k. ú. Ľuborča
3.

Podmienky napojenia na inžinierske siete:

Voda, kanalizácia do žumpy, elektrika: jestvujúce.
4.

Podmienky architektonické:

na hranici – nemení sa
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Podlažnosť: prízemie, podkrovie.
Tvar zastrešenia strechy: sedlová skombinovaná s pultovou.
5. Pri uskutočňovaní zmeny dokončenej stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa
bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu a zdravie osôb na
stavenisku, zvlášť dodržať Zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci, z pohľadu bezpečnosti technických zariadení.
6. Pri uskutočňovaní zmeny dokončenej stavby dodržať ustanovenia § 43d, § 43e, § 47 až §
53 stavebného zákona v znení neskorších predpisov upravujúce požiadavky na
uskutočňovanie stavieb v nadväznosti na vyhl. 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 a príslušné technické normy.
7. Celkový náklad zmeny dokončenej stavby: neuvedený.
8. Pokračovanie prác na stavbe: Po nadobudnutí právoplatnosti tohto stavebného povolenia.
9. Ukončenie zmeny dokončenej stavby: Do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
10. Zmena dokončenej stavby je uskutočňovaná svojpomocne.
11. Stavebný dozor vykonáva: Ing. Pavol Ježík, Trenčianska Turná č. 544, 913 21
Trenčianska Turná
12. Stavebník je povinný:
a) V zmysle § 100 stavebného zákona umožniť orgánom štátneho stavebného
dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby,
nahliadnuť do projektovej dokumentácie a vytvárať predpoklady pre výkon
štátneho stavebného dohľadu.
b) Uskutočňovať zmenu dokončenej stavby podľa projektu a to so všetkými
technickými požiadavkami na výstavbu.
c) Viesť stavebný denník v zmysle § 46d) stavebného zákona.
d) Stavebník je povinný označiť stavenisko s uvedením potrebných údajov
o stavbe a účastníkoch výstavby v zmysle § 43 i ods. 3 písm. b) stavebného
zákona.
e) Stavebný materiál uskladniť na vlastnom pozemku resp. na pozemku určenom
na zariadenie staveniska a v prípade potreby požiadať o vydanie povolenia
Mestský úrad v Nemšovej na uskladnenie materiálu na verejnom priestranstve
min. 5 pracovných dní vopred.
13. Podľa § 64 ods.1 stavebného zákona je potrebné dodržiavať podmienky, vyjadrenie a
stanoviská:
SPP – Distribúcia, a. s.:
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012
Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len ,,Zákon o energetike“): súhlasí s vydaním stavebného povolenia
na vyššie uvedenú stavbu (bez jej plynofikácie) za dodržania nasledovných
podmienok:
- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby nie je
v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
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- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení
a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník
povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie
kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu
a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného
denníka,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia
zabezpečené proti poškodeniu,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený
a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa tieto práce nevzťahuje vydané
povolenie SPP-D,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť
ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727.
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských
zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je
oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme
plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo
výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť
aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285,
prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne
prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný
zákon,
Slovak Telekom, a. s., Trenčín:
Pri prácach nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií 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, resp. ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník, alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer je
v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s./alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje
do ochranného pásma, vyzve spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie
konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom poverenej
osoby: František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, tel.: +421 32 6521 289.
- V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom a. s. / 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 351/2011 Z.z..
- Žiadateľ môže použiť vyjadrenie len na daný účel, pre ktorý bolo vydané. Žiadateľ
nemôže získané údaje ďalej rozširovať, prenajímať bez súhlasu Slovak Telekom a. s..
Západoslovenskej distribučnej a. s.:
- Objekt je napojený na elektrickú energiu nasledovne: Z NN káblovej siete Nemšová,
Ľuborča, lokalita záhradkárska osada Bočky, z existujúcej skrine SR5 č. 40-174
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káblom NAYY – J 4x240 mm² - montáž uvedeného zabezpečila Západoslovenská
distribučná a. s. na vlastné náklady. Investor stavby zrealizoval na vlastné náklady
zemný káblový vývod zo skrine SRč.40-174, vývod 5 káblom NAYY – J 4x25 mm²
s ukončením v elektromerovom rozvádzači, (hl. istič 3B/25 A), podľa PD.
- Meranie spotreby elektrickej energie umiestniť na mieste trvale prístupnom
pracovníkom Západoslovenskej distribučnej, a. s. v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z.
o energetike.
- Na uzatvorenie elektromerového rozvádzača použiť typizovaný mechanizmus pre
energetické zariadenia.
- Novovybudovaná NN prípojka je prevádzkovaná v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z.
o energetike.
Okresného úradu Trenčín, odboru ŽP, odd. odpadového hospodárstva:
- Dodávateľ stavby, nakoľko má postavenie pôvodcu odpadov podľa § 40c ods. 5
zákona o odpadoch, je povinný dodržiavať ustanovenia § 19 zákona o odpadoch
ako držiteľ odpadov, najmä zabezpečiť podmienky na ich dôsledné triedenie podľa
druhov, vykonávať ich evidenciu od ich vzniku a následne zabezpečiť ich
zhodnotenie alebo zneškodnenie len na povolených zariadeniach v zmysle zákona
o odpadoch.
- Priebežne odvážať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa
v okolí stavby nevytváralo žiadne zhromažďovanie odpadov na voľných
plochách.
- Zneškodniť odpady skládkovaním, ak ich zhodnotenie nie je ďalej možné alebo
účelné, len na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je povolené v súlade
s ustanoveniami zákona o odpadoch.
- Ku kolaudačnému konaniu predložiť prehľad jednotlivých druhov odpadov
v tonách a preukázať využitie alebo zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov
v súlade s ustanovením zákona o odpadoch.
Okresného úradu Trenčín, odboru ŽP, odd. ochrany prírody a krajiny:
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia nemá k vydaniu stavebného
povolenia pripomienky.
Slovenského pozemkového fondu Bratislava:
- SPF, ako správca pozemkov, nemá námietky k prístavbe jestvujúcej chaty.
- ak výstavbou pozemok NV bude poškodený, je nutné ho dať do pôvodného stavu
tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich
stavebník odstráni na svoje náklady.
- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF
a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný pozemok SPF
previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní
s dotknutým pozemkom SPF.
RVS Vlára – Váh, s. r. o.:
- Posudzovaná stavba v zmysle predloženej projektovej dokumentácie nemá žiadne
požiadavky na zásobovanie vodou a likvidáciu splaškových odpadových vôd
zariadeniami v správe RVS VV s. r. o. Nemšová. V záujmovom území tejto stavby,
tak ako je vyznačené v priloženej dokumentácii, sa nenachádzajú podzemné
inžinierske siete v našej správe. Z týchto dôvodov nemáme námietok k vydaniu
dodatočného stavebného povolenia na stavbu.
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14. Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí v záujmovom
území zo strany jednotlivých prevádzkovateľov týchto sietí.
15. Upozorňujeme na dodržanie zák. č. 135/1961 Z. z. v znení neskorších predpisov na
zabezpečenie čistoty ciest a verejných priestranstiev pri stavebných prácach.
15.1.Postup organizácie výstavby a technické opatrenia výstavby realizovať tak, aby bol
minimalizovaný vplyv na susedné nehnuteľnosti z pohľadu ich užívania a ochrany
životného prostredia.
15.2.Pri súbehoch a križovaní inžinierskych sietí dodržať STN 736005.
16. Ku kolaudácii stavby stavebník okrem iného predloží:
- revíznu správu vnútornej elektroinštalácie a bleskozvodu.
- revíznu správu komína.
- tlakové skúšky doplnených vnútorných rozvodov vody, kanalizácie.
- certifikát o energetickej triede budovy.
17. V realizácii zmeny dokončenej stavby sa nesmie pokračovať, kým toto dodatočné
povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb.
18. Stavebník všetky podmienky, za ktorých je mu zmena dokončenej stavby dodatočne
povolená je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že
sa ich plniť zaväzuje.
19. R o z h o d n u t i e o n á m i e t k a c h ú č a s t n í k o v k o n a n i a : V určenej lehote
námietky účastníkov konania neboli podané.
O d ô v o d n e n i e.
Stavebníčka Zuzana Bahnová rodená Matejíčková, Ul. Bottova č. 1036/17, 914 41
Nemšová požiadala dňa 22.11.2017 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného stavebného
povolenia na zmenu dokončenej stavby súpisné číslo 1885: ,,ZMENA DOKONČENEJ
STAVBY PRÍSTAVBOU NA REKREAČNÝ DOM na p.č. 1992/1,2“. Nakoľko žiadosť
nebola kompletná, stavebný úrad dňa 12.12.2017 pod číslom OV/1059/2017/2638/DL vyzval
stavebníčku na doplnenie žiadosti o vyjadrenie od Slovak Telekom a. s., RVS Vlára – Váh, s.
r. o. a SPP a. s., k dodatočnému povoleniu zmeny dokončenej stavby, v lehote 60 dní od
doručenia. Zároveň stavebný úrad dňa 10.01.2018, pod číslom OV/34/2018/58/DL konanie
prerušil na dobu 60 dní od doručenia. Po doplnení podkladov, stavebný úrad dňa 15.03.2018,
pod číslom OV/34/2018/572/DL oznámil začatie konania o dodatočnom povolení zmeny
dokončenej stavby a zároveň upustil od miestneho zisťovania, nakoľko na stavbe bola
vykonaná miestna obhliadka dňa 20.04.2017, na základe predchádzajúceho konania
o povolení zmeny dokončenej stavby, ktoré stavebný úrad zastavil, nakoľko stavebníčka už
s prácami začala. Súčasne stavebný úrad oznámil začatie priestupkového konania. Oznámenie
o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby bolo doručené
stavebníkom, účastníkom konania a dotknutým orgánom, ktorí mohli svoje námietky
a pripomienky uplatniť najneskôr v deň konania.
Stavebný úrad v uskutočnenom konaní o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby
preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 88a v nadväznosti na
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§ 62 a § 63 stavebného zákona a zistil, že dodatočným povolením zmeny dokončenej stavby
nie sú ohrozené verejné záujmy, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a
oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.

V konaní o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby neboli vznesené námietky
zo strany účastníkov konania.

Žiadosť o dodatočné povolenie zmeny dokončenej stavby bola
doložená:
» Architektonicko – stavebným riešením, ktoré vypracoval Ing. Martin Filina, Ev. č.:
5451*11.
» Statickým posúdením, ktoré vypracoval Ing. Ing. Patrik Meško, Ev. č. 5459*13.
» Zdravotechnika, ktorú vypracoval Ing. Róbert Kardoš, Ev. č. 4843*Z*14.
» Elektroinštalácioa, bleskozvod, ktorú vypracoval Ing. Peter Čahoj, Ev. č. 5071*14.
» Prehlásením stavebného dozoru.
» Geometrickým plánom zamerania rozostavanej stavby č. 31041833-020-17 zo dňa
04.05.2017.
» Listom vlastníctva č. 1947.
» Kópiou katastrálnej mapy č. 1843/15.
» Dokladom o zaplatení správneho poplatku.
» Rozhodnutím Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie na
povolenie vodnej stavby, zo dňa 13.02.2017 pod číslom OU-TN-OSZP3-2017/005335004 TMM.
» Dodatočným povolením stavby ,,Príjazdová komunikácia ku p. č. 1992/1“ zo dňa
16.05.2017 číslo OV/321/2017/1028/DL.
Vyjadreniami dotknutých organizácií:
- Západoslovenskej distribučnej, a. s. zo dňa 21.07.2015 pod číslom CD 44467/2015.
- Okresného úradu Trenčín, odboru životného prostredia, oddelenia odpadového
hospodárstva zo dňa 19.11.2013 pod číslom OÚ – TN – OSZP – 2013/00440002 TME.
- Okresného úradu Trenčín, odboru životného prostredia, oddelenia ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, orgánu štátnej vodnej správy zo dňa
28.11.2013 pod číslom OU-TN-OSZP3-2013/00601-002.
- Okresného úradu Trenčín, odboru životného prostredia, orgánu ochrany prírody
a krajiny zo dňa 06.11.2013 pod číslom OU-TN-OSZP3-2013/00612-002 TKZ.
- Slovenského pozemkového fondu zo dňa 15.07.2015 pod číslom SPFZ/2015/072947.
- SPP - Distribúcia, a. s. zo dňa 15.01.2018 pod číslom TD/NS/0047/2018/Ga.
- RVS Vlára – Váh, s. r. o. zo dňa 26.01.2018 pod číslom 26/2018.
- Slovak Telekom a. s. zo dňa 17.01.2018 pod číslom 6611801377.
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V priebehu konania o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby nenašiel stavebný
úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali jej dodatočné povolenie.
Správny poplatok: V zmysle zák. č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov bol
zaplatený vo výške 150 € (3 x 50 €). Slovom: Stopäťdesiat eur.
P o u č e n i e.
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona číslo 71/1967 Zb.
o správnom konaní môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia na Mesto Nemšová, Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3,
914 41 Nemšová. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli Mesta Nemšová po dobu 15 dní
od nasledujúceho dňa po vyvesení.

Ing. František B a g i n
primátor mesta

VYVESENÉ DŇA:
ZVESENÉ DŇA:
POTVRDENÉ DŇA:
Pripomienky: boli – neboli

––––––––––––––––––––––––
Mestský úrad v Nemšovej
podpis, pečiatka
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Doručí sa:
Stavebník:
1. Zuzana Bahnová, Ul. Bottova č. 1036/17, 914 41 Nemšová
Známi účastníci konania:
2. Marcela Vydrnáková, Ul. Sklárska č. 180/2, 914 41 Nemšová
3. Mária Trúneková – vlastník pozemku registra C KN parc. č. 1991 v k. ú. Ľuborča –
verejná vyhláška
4. Slovenský pozemkový fond, Ul. Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava
5. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Radničné námestie č. 8, 969 55 Banská
Štiavnica
6. Ing. Martin Filina, Cintorínska č. 649, 913 21 Trenčianska Turná
7. Ing. Michal Bariš, Dúbrava č. 572, 913 33 Horná Súča
8. Ing. Peter Čahoj, Prusy č. 232, 957 03 Horné Ozorovce
Dotknuté orgány:
9. Západoslovenská distribučná a. s., Ul. Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava
10. Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s.r.o., Ul. Janka Palu 2/3, 914 41
Nemšová
11. Slovak Telekom a.s., Ul. Bajkalská č. 23, 817 62 Bratislava 15
12. SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy č. 44/b, 825 19 Bratislava 26
13. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie odpadového
hospodárstva, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
14. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany
prírody a krajiny, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
Na vedomie:
15. Ing. Pavol Ježík, Trenčianska Turná č. 544, 913 21 Trenčianska Turná

