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V e r e j n á   v y h l á š k a 

 

 

S T A V E B N É    P O V O L E N I E. 

 
      Stavebník SPP – distribúcia, a. s., IČO: 35 910 739, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

v zastúpení Ing. Miroslavom Hroncom, Lieskovská cesta 1418, 960 24 Zvolen požiadal dňa 

09.04.2018 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia  na zmenu dokončenej stavby 

„Rekonštrukcia plynovodov ÚO00605 Nemšová Kľúčové, ul. Trenčianska“  v obci 

Nemšová, k. ú. Kľúčové na pozemkoch registra KN - C parc. č.: 319/1, 393, 314/1, 313/1, 172, 

185/3, 319/2, 11/3, 27/2, 1/7, 246, 7/1 a KN - E parc. č.: 701/12, 701/7, 701/13, 775/4, 776/2, 

777/2, 778/2, 779/2, 69/12. 

     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 § 62 a § 63 stavebného zákona v stavebnom konaní s  

dotknutými orgánmi a  známymi účastníkmi konania a r o z h o d o l  t a k t o :   

Zmenu dokončenej stavby: 

 

,,Rekonštrukcia plynovodov ÚO00605 Nemšová Kľúčové, ul. Trenčianska“, 

 

stavebníka SPP – distribúcia, a. s., IČO: 35 910 739, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

v zastúpení Ing. Miroslavom Hroncom, Lieskovská cesta 1418, 960 24 v obci Nemšová, k. ú. 

Kľúčové na pozemkoch registra KN - C parc. č.: 319/1, 393, 314/1, 313/1, 172, 185/3, 319/2, 

11/3, 27/2, 1/7, 246, 7/1 a KN - E parc. č.: 701/12, 701/7, 701/13, 775/4, 776/2, 777/2, 778/2, 

779/2, 69/12 pozostávajúcu z (zo): 

 

SO-01 – STL PE plynovody: 

Navrhované STL PE plynovody budú vtiahnuté do existujúcich oceľových STL plynovodov, 

ktoré sú uložené v štátnej ceste II/507, miestnych komunikáciách, chodníkoch a zelených 

pásoch. Predmetom stavebného objektu je rekonštrukcia existujúcich STL plynovodov (0,1 

MPa) vybudovaním nových STL PE plynovodov (0,1 MPa) na ulici Trenčianska. Pre 

zachovanie dodávky zemného plynu na ul. Sadová a Slnečná bude v križovatke ulíc Slnečná 

a Holubyho vybudovaný dočasný nadzemný STL plynovod  (0,1 Mpa). Križovanie cestných 

komunikácii bude prednostne realizované bezvýkopovými metódami – relining, resp. 

mikrotunelovanie. V prípade, že z technických príčin nebude možné bezvýkopovou metódou 

realizovať, križovania budú  realizované prekopaním komunikácie. Zásyp ryhy v prípade 

prekopania komunikácii bude realizovaný štrkopieskom, zhutneným po vrstvách 

a zrealizovaním nových asfaltových povrchov. 
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SO-01.1 – Prepoje a odpoje: 

Napojenie navrhovaných STL PE plynovodov na existujúce oceľové STL plynovody: 

Bude realizované v bodoch A1 – A4 navarením navrhovaných STL PE plynovodov D90 resp. 

D32 na existujúce oceľové STL plynovody – 0,1 MPa na odstavených úsekoch existujúcich 

plynovodov. 

Napojenie nadzemného dočasného STL PE plynovodu na existujúce oceľové STL plynovody: 

Bude realizované v bodoch A5 a A6 navarením navrhovaných STL PE plynovodov D63 na 

existujúce oceľové STL plynovody – 0,1 MPa bez prerušenia dodávky zemného plynu 

existujúcimi plynovodmi. 

Odpojenie existujúcich STL plynovodov: 

Bude realizované na odstavených úsekoch existujúcich plynovodov len v miestach 

navrhovaných prepojov, pričom odstavenie bude realizované uzatvorením existujúcich 

uzáverov, balónovaním resp. stlačením existujúcich plynovodov. Odstavenie bude spoločné tak 

pre prepoje, ako aj odpoje. 

SO-02-STL PE pripojovacie plynovody: 

Z novovybudovaných plynovodov budú vysadené nové STL PE pripojovacie plynovody D32 

a D25 pre jednotlivých odberateľov zemného plynu, pričom na hranici objektov budú osadené 

skrinky doregulácie STL/NTL, v ktorých budú osadené nové hlavné uzávery plynu (HUP) 

a tiež obchodné meranie.  

Križovanie cestných komunikácii bude prednostne realizované bezvýkopovou metódou – napr. 

mikrotunelovanie. V prípade, že z technických príčin nebude možné bezvýkopovú metódu 

zrealizovať, križovania budú zrealizované prekopaním komunikácie. Zásyp ryhy v prípade 

prekopania komunikácii bude zrealizovaný štrkopieskom, zhutnený po vrstvách a nakoniec 

vykonané znovuzriadenie asfaltových povrchov.  

Križovanie vodných tokov bude realizované bezvýkopovou metódou – riadené 

mikrotunelovanie, resp. riadené horizontálne vŕtanie. 

Regulácia a meranie pre rodinné domy a objekty s malými plynomermi na hranici pozemku 

Skrinka regulácie a merania (RaM) bude mať vybavenie: 

 guľový kohút pred reg. tlaku plynu – HUP, 

 regulátor tlaku plynu, 

 plynomer BK 4T GA, (BK 6T G6) s teplotnou kompenzáciou, 

 guľový kohút za plynomerom (s adaptérom pre odskúšanie funkcie regulátora tlaku). 

Regulácia pre bytovky a odberateľov s obchodným meraním v objektoch: 

Skrinky regulácie budú mať po rekonštrukcii  vybavenie: 

 guľový kohút pred reg. tlaku plynu – HUP, 

 regulátor tlaku plynu, 

 guľový kohút  za regulátorom (s adaptérom pre odskúšanie funkcie regulátora  tlaku). 

Nastavenie  bezpečnostných zariadení: 

 vstavaný bezpečnostný rýchlouzáver - stúpnutie: 5,0 kPa, - pokles: 1,0 kPa, 

 poistný ventil: 3,0 kPa ± 0,1 kPa. 

Skrinka bude uzamykateľná, prístupná z verejného miesta, s priezorom pre číselník plynomeru 

a opatrená výstražným nápisom: „Zákaz fajčiť a manipulovať s ohňom v okruhu 1,5 m“. Kľúč 

od skrinky musí mať trvalo k dispozícii odberateľ a dodávateľ plynu. 

 

podľa § 66 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a § 10  vyhl.č. 

453/2000 Z.z.   

p o v o ľ u j e. 
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Pre uskutočnenie zmeny dokončenej stavby sa určujú tieto podmienky: 

1.   Zmena dokončenej stavby bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom 

konaní. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného 

úradu.       

2.    Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie zmeny dokončenej stavby:  

       Zmena dokončenej stavby „Rekonštrukcia plynovodov ÚO00605 Nemšová Kľúčové, ul. 

Trenčianska“ bude umiestnená v obci v obci Nemšová, k. ú. Kľúčové na pozemkoch 

registra KN - C parc. č.: 319/1, 393, 314/1, 313/1, 172, 185/3, 319/2, 11/3, 27/2, 1/7, 246, 

7/1 a KN - E parc. č.: 701/12, 701/7, 701/13, 775/4, 776/2, 777/2, 778/2, 779/2, 69/12        

3.   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. 

4.    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. 

     5.    Celkový náklad zmeny dokončenej stavby:  200 159,00 €. 

6.  Začatie zmeny dokončenej stavby: Po nadobudnutí právoplatnosti tohto stavebného  

povolenia. 

7.   Ukončenie zmeny dokončenej stavby: Do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto 

stavebného povolenia. 

8.    Zmena dokončenej stavby bude uskutočňovaná dodávateľsky: Výberové konanie po vydaní 

stavebného povolenia. Stavebník stavebnému úradu ohlási dodávateľa prác do 7 

pracovných dní od ukončenia výberového konania. 

9.   Stavebník je povinný: 

          -    Oznámiť stavebnému úradu začatie zmeny dokončenej stavby. 

    -    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. 

   -      Uskutočňovať  zmenu dokončenej stavby podľa projektu a to so všetkými technickými 

požiadavkami na výstavbu.  

   -     Viesť stavebný denník v zmysle § 46d  stavebného zákona. 

   -     Stavebník je povinný  označiť stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a   

          účastníkoch výstavby v zmysle § 43 i ods. 3 písm. b) stavebného zákona.  

10.      Podľa § 64 ods.1 stavebného zákona je potrebné dodržiavať  podmienky, vyjadrenie a   

           stanoviská: 

10.1.  Upozorňujeme na dodržanie zák. č. 135/1961 Z. z. v znení neskorších predpisov na  

zabezpečenie čistoty ciest a verejných  priestranstiev  pri stavebných prácach. 

10.2.   Postup organizácie výstavby a  technické opatrenia  výstavby  realizovať tak, aby bol 

minimalizovaný vplyv na susedné nehnuteľnosti z pohľadu ich užívania a  ochrany 

životného prostredia. 
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10.3.   Mesto Nemšová zo dňa 31.10.2017 číslo OV/922/2017/MIN-227: 

 Nakoľko sa trasa plynovodu a prípojok  na ulici Trenčianska v Nemšovej 

nachádza pod zrekonštruovaným chodníkom s krytom z betónovej zámkovej 

dlažby požadujeme tento opraviť v celej šírke vrátane obrubníkov v trase kde 

plynovod prechádza pod obrubníkom a v blízkosti cesty II/507, vrátane 

podbetónovania vjazdov do rodinných domov a zachovania existujúcich 

výškových pomerov. 

 Križovanie plynovodu s MK ulica: Holubyho, Sadová, Trenčianska požadujeme 

uviesť do pôvodného stavu t. j. ryhu po rozkopávke zarezať, podsyp zhutniť, 

podbetónovanie ryhy spevniť výstužou a konečnú úpravu zrealizovať 

asfaltobetónom (nie liaty asfalt). 

 V mieste dočasného STL PE plynovodu D 63 požadujeme vyspravenie 

križovania  miestnych komunikácii ulica Holubyho a ulica Slnečná v celej šírke 

komunikácii. 

 Križovanie plynovodu v miestach s povrchovou úpravou z betónu resp. zelene 

požadujeme upraviť do pôvodného stavu t. j. opätovné zabetónovanie resp. 

zatrávnenie. 

 K prípadnému výrubu drevín je potrebné písomne požiadať mesto Nemšová 

o povolenie. 

10.4.   Krajský pamiatkový úrad Trenčín zo dňa 10.11.2017 číslo KPUTN-2017/23606-

2/88280: 

 Termín začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme 

písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín 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 druhý pracovný deň po jeho 

nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským 

pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, 

najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky 

krajským pamiatkovým úradom 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 prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický 

nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému 

pamiatkovému úradu 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. KPU 

Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby 

v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie. 
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10.5.  Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia zo dňa 15.02.2018 číslo OU-TN-

OSZP3-2018/008972-002 GER: 

 Investor stavby je povinný zabezpečiť, aby dodávateľ stavebných prác 

dodržiaval ustanovenia § 14 zákona  zák. č.  79/2015 Z. z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako 

držiteľ odpadov, najmä zabezpečiť podmienky na ich dôsledné triedenie podľa 

druhov, vykonávanie ich evidencie od ich vzniku a ich následné zhodnotenie, 

alebo zneškodnenie len na povolených zariadeniach v zmysle zákona 

o odpadoch. 

 Odpad – výkopová zemina je potrebné odovzdať len osobe, ktorá na to má 

povolenie a prevádzkuje miesto na to určené podľa § 97 ods. 1, písm. d) zákona 

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 

 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. 

 Zabezpečiť zhromažďovanie a skladovanie vytriedených odpadov podľa 

druhov na vyčlenených plochách a vhodných nádobách, kontajneroch 

a zabezpečiť ich pred zhodnotením, odcudzením, alebo iným nežiaducim 

účinkom do doby ich odovzdania oprávneným organizáciám. 

 Po realizácii stavby je investor povinný požiadať o vyjadrenie ku 

kolaudačnému konaniu Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné 

prostredie, podľa ustanovení § 99 ods. 1 písm. b) bod č. 5 a k žiadosti doložiť 

prehľad jednotlivých druhov odpadov v súlade s ustanovením zákona 

o odpadoch. (Vážne lístky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie alebo 

využitie odpadov od oprávnených organizácii).  

 Stavebné odpady druhu výkopovej zeminy je možné využiť na terénne úpravy 

pozemku, na ktorom sa realizuje stavba. Prebytok zeminy, ktorý by mal byť 

využitý mimo realizácie stavby, je považovaný za odpad a musí s ním byť 

naložené v súlade so zákonom o odpadoch. V opačnom prípade sa takéto 

konanie považuje za porušenie ustanovení zákona o odpadoch. 

10.6. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia zo dňa 07.02.2018 číslo OU-TN-

OSZP3-2018/008796-002 KOC: 

 V prípade výskytu zelene je pri realizácii stavby nutná jej ochrana v súlade 

s STN 83 7010 ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. 

V prípade výrubu drevín je potrebné postupovať v súlade s ustanovením § 47 

zákon  č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov. 

10.7. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia zo dňa 09.04.2018 číslo OU-TN-

OSZP3-2018/012367-002 TMM: 

 Pred začatím stavebných prác preukázateľne oboznámiť zhotoviteľa stavby 

s podmienkami uvedenými v tomto súhlase. V prípade úniku nebezpečných látok 

v priebehu stavebných prác a užívania stavby ihneď vykonať nevyhnutné 

opatrenia na zamedzenie kontaminácie pôdy, podzemných a povrchových vôd 

a ihneď informovať správcu vodného toku.  
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Pre výstavbu spracovať postup činností na zabezpečenie včasného zlikvidovania 

prípadného úniku ropných látok. 

 Stavebný materiál nesmie byť umiestnený v bezprostrednej blízkosti toku, aby sa 

predišlo jeho splaveniu. 

 Stavebník je povinný dbať, aby pri výstavbe a počas užívania stavby neunikli do 

povrchových vôd nebezpečné látky a neohrozili ich kvalitu. Stavebné stroje 

a vozidlá musia byť v bezchybnom technickom stave. 

 Dodržať podmienky Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., OZ 

Piešťany uvedené vo vyjadrení č. j. CS SVP OZ PN 8852/2017/2 a CZ 

37719/210/2018 zo dňa 28.11.2017. 

10.8.  Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 

20.11.2017 číslo OU-TN-OCDPK-2017/035055-002/SKR: 

 Rekonštruované plynovody a pripojovacie plynovody budú vedené 

v pôvodných trasách existujúcich plynovodov na ul. Trenčianskej. V prípade 

potreby postupovať v súlade s § 20 ods. 2 vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa 

vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (v chodníkoch a priľahlých 

zelených pásoch). 

 Križovanie cesty riešiť pretláčaním bez zásahu do konštrukcie krytu vozovky, 

v prípade nutnosti iného technického riešenia (prekopaním) je nutné miesto 

križovania cesty upraviť v celej šírke vozovky. 

 Pred samotnou realizáciou prác v telese komunikácie (súbežné vedenie, 

križovanie) požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie povolenia na 

zvláštne užívanie pozemnej komunikácie – cesty II/507 príp. aj po povolenie na 

čiastočnú uzávierku uvedenej cesty a o vydanie určenia použitia prenosného 

dopravného značenia počas prác v zmysle žiadosti a príloh uverejnených na 

internetovej stránke úradu: http://www.minv.sk/?cesty-II-a-II-triedy. 

K uvedenému je potrebné vopred spracovať a na ORPZ SR – ODI Trenčín 

odsúhlasiť projekt organizácie dopravy počas prác (projekt prenosného 

dopravného značenia. 

 Žiadateľ je povinný pred začatím prác zabezpečiť si vyjadrenie správcov 

podzemných inžinierskych sietí s rešpektovať ich podmienky počas výkonu 

prác, pokiaľ tieto nebudú v rozpore s ostatnými podmienkami tohto povolenia 

(najmä Trenčianske vodárne a kanalizácie, Slovenský plynárenský priemysel, 

Západoslovenská energetika, a.s., Slovak Telekom a.s.  atď...). 

 V zmysle § 6 ods 1 zákona č. 135/1961 b. (cestný zákon) nebude počas 

realizácie stavby cesta II/507 poškodzovaná alebo znečisťovaná, v prípade 

znečistenia alebo poškodenia zabezpečiť neustálu údržbu (čistenie) resp. 

opravu. 

 V nákladovej časti riešiť i finančné prostriedky pre spätnú úpravu dotknutej 

komunikácie po rekonštrukcii plynovodu. Upozorňujeme, že narušený kryt 

vozovky je potrebné riešiť z asfaltobetónu (nie liatym asfaltom). Spätná 

povrchová úprava výkopov (ryhy, štartovacie a cieľové jamy, montážne jamy, 

...) bude zrealizovaná v zmysle požiadaviek správcu cesty. 

 Tunajší úrad si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo 

zmeniť ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej 

premávky, čím žiadateľom nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov. 

 

http://www.minv.sk/?cesty-II-a-II-triedy
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10.9.  Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 02.11.2017 číslo SC/2016/3004 

 Navrhované nové plynovody budú vťahované do existujúceho plynového 

potrubia, ktoré je uložené prevažne vo vozovke II/507 (po križovatku 

s Holubyho ul.), a to v ľavom  jazdnom pruhu. Ďalej plynovod pokračuje 

v chodníku. Domové prípojky na ľavej strane cesty budú realizované  

rozkopaním vozovky, ostatné križovania na opačnú stranu budú realizované 

pretláčaním. 

 Povrchová úprava porušenej časti cestného telesa bude v celej dĺžke plynovodu 

nasledovná: Na zhutnený zásyp bude položený podkladný betón hr. 200 mm 

vystužený kari sieťovinou s presahmi 250 mm za strany ryhy.  Následná vrstva 

asfaltobetónu hr. 50 mm bude položená s presahmi 500 mm za obe strany ryhy. 

Vrchná vrstva asfaltobetónu hr. 50 mm bude položená na šírku celého jazdného 

pruhu. 

 V predmetnom úseku požadujeme obnoviť vodorovné dopravné značenia 

a stykovú špáru nového a starého krytu vozovky opatriť pružnou zálievkou.    

10.10. Trenčiansky samosprávny kraj zo dňa 08.01.2018 číslo TSK/2018/02952-2. 

 Dodržať podmienky stanovené správcom komunikácie listom č. SC/2016/3004 

zo dňa 02.11.2017    povrchová úprava porušenej časti cestného telesa II/507 

bude v celej dĺžke plynovodu nasledovná: Na zhutnený zásyp bude položený 

podkladný betón hr. 200 mm vystužený kari sieťovinou s presahmi 250 mm za 

strany ryhy.  Následná vrstva asfaltobetónu hr. 50 mm bude položená 

s presahmi 500 mm za obe strany ryhy. Vrchná vrstva asfaltobetónu hr. 50 mm 

bude položená na šírku celého jazdného pruhu. 

 Ak počas stavebných prác dôjde k narušeniu, poškodeniu druhého jazdného 

pruhu žiadame položiť obrusnú vrstvu asfaltobetónového koberca na celý profil 

vozovky cesty II/507. 

 Pred začatím stavebných prác a po ich ukončení zdokumentovať za účasti 

zástupcu SC TSK jestvujúci stav dotknutého úseku cestnej komunikácie II/507 

následne zaslať na SC TSK a TSK. 

 Počas stavebných prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 

m prejazdný. 

 Počas stavebných prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty 

a nesmie  byť obmedzená premávky na cestnej komunikácií II/507. 

 Počas stavebných prác zamedziť znečisťovaniu povrchu cestnej komunikácie 

II/507. 

 Pri realizácii predmetnej stavby nesmie byť porušená konštrukcia a stabilita 

vozovky cesty II/507 a stavebník pri svojej činnosti nesmie sťažovať  údržbu 

cestnej komunikácie. 

 Vybudovaním stavby nesmie dôjsť k sťaženiu podmienok údržby dotknutej 

cestnej komunikácie vozidlami a mechanizmami SC TSK. 

 Vybudovaním stavby nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích  pomerov 

cestnej komunikácie č. II/507. 

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

zakrytá v telese cesty II/507 zástupcovi SC TSK a Ú TSK. 
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 Pred začatím stavebných prác stavebník prevezme preukázateľným spôsobom 

preberacím protokolom od zástupcu komunikácie – SC TSK dotknutý úsek 

komunikácie, následne po ukončení prác je stavebník povinný časť telesa cesty 

II/507 preukázateľným spôsobom odovzdať správcovi komunikácie – SC TSK, 

odovzdať doklady a certifikáty o použitých a zabudovaných materiáloch 

v mieste cestnej komunikácie. 

 V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov je potrebné požiadať Okresný úrad, Odbor cestnej 

dopravy a pozemných komunikácii v Trenčíne o zvláštne užívanie pozemnej 

komunikácie a o určenie použitia dopravného značenia, link: https:// 

WWW.minv.sk/?cesty-II-a-II-triedy. 

 5 dní pred začatím stavebných prác zaslať písomnú informáciu – kontaktné 

údaje na zodpovednú osobu za stavebné práce na odbor dopravy Úradu TSK, 

kontaktná osoba Zdeno Mahrík, tel. kontakt: 0903/566734, e-mail: 

zdeno.mahrik@sctsk.sk. 

 Doložiť projektovú dokumentácie organizácie dopravy počas realizácie 

stavebných prác. 

 TSK má právo svoje vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, 

ktoré neboli súčasťou predloženej dokumentácie. 

 Žiadame predložiť ďalšie stupne projektovej dokumentácie na vyjadrenie. 

10.11.  SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod 

Piešťany  (SVP) zo dňa 28.11.2017 číslo CS SVP OZ PN 8852/2017/2 CZ 

37719/210/2017: 

 Pri súbehu a križovaní vodného toku požadujeme rešpektovať ochranné pásmo, 

ktoré je stanovené v súlade s STN 752102 Úpravy riek a potokov šírke min. 4 

m od brehovej čiary. 

 So spôsobom križovania toku bezvýchodovou technológiou súhlasíme. 

Uloženie chráničky požadujeme v hĺbke min. 1,2 m od zamerania nivelety dna 

(bez uvažovaného nánosu), chráničku a pomocné jamy umiestniť až za 

ochranné pásmo toku z obidvoch jeho strán. 

 S prekopaním koryta vodného toku súhlasiť nebudeme. 

 Križovaním vodného toku dôjde k trvalému zásahu do pozemku v SVP, čo 

požadujeme do doby kolaudácie stavby zmluvne doriešiť na Odbore správy 

majetku na OZ Piešťany (JUDr. Mojžiš, 033/7764405), uzatvorením zmluvy 

o zriadení vecného bremena. 

 Akékoľvek iné zásahy do koryta toku a pobrežných pozemkov  neodkladne 

uviesť do pôvodného stavu, tzn. Narušené pobrežie zarovnať, zhutniť 

a dopestovať trávnatý kryt. 

 Ukladanie stavebného a iného materiálu na pobrežných pozemkoch je 

zakázané. 

 K zahájeniu a ukončeniu prác v dotyku s majetkom SVP prizvať úsekovú 

techničku (Ing. Maslovú, 0903721443) a jej pokyny rešpektovať. Pred zásypom 

vykopanej ryky bude prizvaná pracovníčka (Ing. Maslová) k zápisničnému 

prevzatiu hĺbky uloženia potrubia, ktorá skontroluje súlad s projektovou 

dokumentáciou stavby a podmienkami vyjadrenia SVP. Nevyhotovenie 

a nepodpísanie protokolu o uložení potrubia sa bude považovať za nesplnenie 

podmienok stanovených SVP. 

http://www.minv.sk/?cesty-II-a-II-triedy
mailto:zdeno.mahrik@sctsk.sk
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 Po zriadení stavby miesta križovania majetku spravovaného SVP, vrátane 

súbežného trasovania plynovodu zamerať a porealizačné zameranie v digitálnej 

podobe (vo formáte DWG, DGN) odovzdať zástupcovi na kolaudácii stavby, 

na ktorú žiadame byť prizvaní. 

10.12.  Západoslovenská distribučná, a. s. zo dňa 14.02.2018 číslo CD 10343/2018: 

 V mieste rekonštrukcie plynovodov v meste Nemšová, miestna časť Kľúčové 

sa nenachádzajú zemné VN a NN káblové vedenia v majetku spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a. s. Zemné káblové prípojky NN, pripojené 

z NN vonkajšieho vedenia, ktoré sú v majetku odberateľov, požadujeme 

rešpektovať v plnom rozsahu. 

 V miestach rekonštrukcie plynovodov a vonkajšieho vedenia NN v majetku 

Západoslovenská ditribučná, a.s. žiadame nenarušiť stabilitu podperných bodov 

a celistvosti uzemnenia. 

 Pri akomkoľvek poškodení zariadení v majetku Západoslovenská distribučná, 

a.s. je nutné okamžite informovať ZSD, a.s. SEZ Sever Trenčín, ul. 1. mája 13. 

10.13.  Regionálna vodohospodárska spoločnosť Vlára – Váh s.r.o. (RVS) zo dňa 06.03.2018 

číslo 53/2018: 

 V záujmovom území stavby sa nenachádzajú podzemné inžinierske siete 

v správe RVS. 

 Pri súbehu, resp. križovaní novo budovaných plynovodných potrubí 

s vodovodnými a kanalizačnými sieťami v správe  RVS požadujeme 

rešpektovať požiadavky STN 736005 Priestorová úprava vedení technického 

vybavenia. 

 Pred začatím zemných prác súvisiacich s realizáciu predmetnej stavby je nutné 

požiadať našu spoločnosť o vytýčenie týchto podzemných vedení. 

 

10.14. VEREJNO-PROSPEŠNÉ SLUŽBY, m.p.o. NEMŠOVÁ zo dňa 13.02.2018 číslo 

10/2018: 

 Počas realizácie stavby nijakým spôsobom nepoškodiť stĺpy verejného 

osvetlenia a nadzemné vedenie verejného osvetlenia. 

10.15. Slovak Telekom, a.s. zo dňa 02.02.2018 číslo 6611802975: 

– Pri realizácii stavby dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii 

(ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,  a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.. 

– Existujúce siete elektronických zariadení sú chránené ochranným pásmom        

(§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65 

zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 

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

do projektu stavby zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Podľa 

§ 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. uzavrieť dohodu o podmienkach 

prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez 

uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 

– Na existujúcich podzemných kábloch je zakázané zriaďovať skládky materiálu 

a zriaďovať stavebné dvory počas výstavby. 

– Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, 

s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. na základe samostatnej 

objednávky do troch týždňoch od jej doručenia na adresu spoločnosti. 
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– Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie a vyznačenie polohy 

zariadení priamo na povrchu terénu. 

– Preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce 

s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, 

ktoré boli na jeho ochranu stanovené. 

– Upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú 

odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej 

polohy na povrchu terénu.  

– Pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovať s najväčšou 

opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace 

stroje). 

– Zabezpečiť, aby odkryté zariadenia boli zabezpečené proti akémukoľvek 

ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od 

vyznačenej polohy zariadenia. 

– Zabezpečiť zhutnenie zeminy pod káblami pre ich zasypaním. Bezodkladne 

oznámiť každé poškodenie zariadenia na telefóne 12129. 

– Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení 

v plnom rozsahu. 

10.16. Používanie pozemkov, komunikácii a chodníkov  vo vlastníctve mesta na uloženie 

stavebného materiálu je možné iba po predchádzajúcom súhlase vlastníka pozemkov     

t. j. Mesta Nemšová, Mestský úrad Nemšová, Oddelenie finančné a správy mestského 

majetku. 

10.17.  Minimálne jeden mesiac pred zahájením  stavebných prác požiadať Mesto Nemšová, 

ako príslušný správny cestný orgán o povolenie na zvláštne užívanie miestnych 

komunikácii, chodníkov  a verejných priestranstiev  o určenie dočasného dopravného 

značenia a povolenie uzávierky (čiastočnej) miestnej komunikácie. K žiadosti je 

potrebné doložiť projektovú dokumentáciu dočasného dopravného značenia 

vypracovanú odborne spôsobilou  osobou a stanovisko Okresného dopravného 

inšpektorátu Trenčín. 

10.18. Ku kolaudácii stavebník predloží: 

– Splnenie podmienok vyššie uvedených, certifikáty preukázania zhody, prípadne 

technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarne, 

technické charakteristiky podľa PD v časti požiarna ochrana. 

– Porealizačné zameranie stavby.  

– Protokol o prevzatí a odovzdaní stavby. 

– Kladné vyjadrenia dotknutých orgánov ku kolaudácii: Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného 

zboru v Trenčíne, inšpektorátu práce Trenčín, Okresného úradu Trenčín odboru 

starostlivosti o životné prostredie (odpadové hospodárstvo, štátna vodná správa). 

– Vyjadrenie ku kolaudácii od Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.. 

– Doklady o zneškodnení odpadov vzniknutých počas výstavby. 

11.     Zmena dokončenej stavby nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne  

právoplatnosť v zmysle §  52  ods.1 zák. č. 71/1967 Zb. Stavebné  povolenie stráca 

platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá. 

12.      Stavebník   všetky  podmienky, za ktorých je  mu zmena stavby povolená je povinný 

plniť a po doručení tohoto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť 

zaväzuje. 
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13.       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. 

 

     Stavebník SPP – distribúcia, a. s., IČO: 35 910 739, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

v zastúpení Ing. Miroslavom Hroncom, Lieskovská cesta 1418, 960 24 Zvolen požiadal dňa 

09.04.2018 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia  na zmenu dokončenej stavby 

„Rekonštrukcia plynovodov ÚO00605 Nemšová Kľúčové, ul. Trenčianska“  v obci 

Nemšová, k. ú. Kľúčové na pozemkoch registra KN - C parc. č.: 319/1, 393, 314/1, 313/1, 172, 

185/3, 319/2, 11/3, 27/2, 1/7, 246, 7/1 a KN - E parc. č.: 701/12, 701/7, 701/13, 775/4, 776/2, 

777/2, 778/2, 779/2, 69/12. 

   Stavebný úrad dňa 16.04.2018 pod číslom OV/369/2018/MIN-888 oznámil začatie 

stavebného konania a upustil od ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním. 

Oznámenie bolo doručené účastníkom konania a dotknutým orgánom. Neznámym účastníkom 

konania bolo oznámim účastníkom konania bolo oznámenie v súlade s § 26 správneho poriadku 

doručené verejnou vyhláškou. Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov 

konania (vlastníkov susedných nehnuteľností a stavieb) stavebný úrad v podľa § 61 ods. 4 

stavebného zákona upovedomil o začatí konania účastníkov formou verejnej vyhlášky. 

Účastníci stavebného konania a dotknuté orgány si mohli svoje námietky a pripomienky 

uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia na čo boli v oznámení upozornení.  

     Navrhovaná zmena dokončenej stavby  „Rekonštrukcia plynovodov ÚO00605 Nemšová, 

Kľúčové, ul. Trenčianska“ je v súlade s Územným plánom mesta Nemšová schváleným 

Uznesením MsZ Nemšová číslo: 367 zo dňa 28.02.2018. V zmysle záväznej časti ÚP je 

predmetné  územie určené v regulačnom bloku s označením B1 s funkčným využitím ako: 

Obytné územie so zástavbou rodinných domov. 

    Stavebný úrad v uskutočnenom konaní o povolení zmeny dokončenej stavby preskúmal 

predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 a § 63  ods. 1, 2 stavebného zák. 

č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zistil, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) 

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 povolení zmeny dokončenej stavby neboli podané námietky účastníkov konania.  

 

Ž i a d o s ť  o  p o v o l e n i e  z m e n y  d o k o n č e n e j  s t a v b y  b o l a  d o l o ž e n á :  

 Projektom stavby, ktorý vypracoval  SPP- distribúcia, a.s., Útvar investícií stred Projekcia 

stred – pracovisko Žilina, Ing. Miloslav Jaroš, autorizovaný stavebný inžinier, RReg. Č. 

4470*A2 

 Výpisom z listov vlastníctva: 1, 147, 154, 590, 1368, 762, 763, 764, 171, 1076, 557. 

 Kópiou z katastrálnej mapy: 7 x. 

 Plnomocenstvom na zastupovanie v konaní. 

 Dokladom o zaplatení správneho poplatku 400 €. 
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 Vyjadreniami dotknutých orgánov a správcou inžinierskch sietí: 

 Technická inšpekcia, a.s. odborné stanovisko č. 2878/2/2018 . 

 SPP distribúcia a.s. zo dňa 06.04.2018. 

 Mesto nemšová zo dňa 31.10.2017 číslo OV/922/2017/MIN-227. 

 Krajský pamiatkový úrad Trenčín zo dňa 10.11.2017 číslo KPOTN-2017/23606-

2/88280. 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne zo dňa 20.03.2018 číslo 

B/2018/01083-002/H6. 

 Okresný úrad Trenčín, Odbor krízového riadenia zo dňa 14.02.2018 číslo OU-TN-

OKRI-2018/004271-25. 

 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 15.02.2018 číslo 

OU-TN-OSZP3-2018/008972-002 GER. 

 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 12.02.2018 číslo 

OU-TN-OSZP3-2018/008618-002 TIN. 

 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 07.02.2018 číslo 

OU-TN-OSZP3-2018/008796-002 KOC. 

 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 01.03.2018 číslo 

OU-TN-OSZP3-2018/008754-002 TMM. 

 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 09.04.2018 číslo 

OU-TN-OSZP3-2018/012367-002 TMM. 

 Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii zo dňa 

20.11.2017 číslo OU-TN-OCDPK-2017/035055-002/SKR. 

 Slovenská správa ciest zo dňa 25.10.2017 číslo SSC/6676/2017/6470/32157. 

 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 02.11.2017 číslo 

SC/2017/3004. 

 Trenčiansky samosprávny kraj zo dňa 08.01.2018 číslo TSK/2018/02952-2. 

 Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. zo dňa 28.11.2017 číslo CS SVP OZ PN 

8852/*2017/2 CZ 37719/210/2017. 

 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia informatiky, telekomunikácii 

a bezpečnosti MV Sr zo dňa 01.03.2018 číslo SITB-OT4-2018/000301-154. 

 Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne zo dňa 16.02.2018 

číslo ORHZ-TN1-172-001/2018. 

 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku zo dňa 26.02.2018 

číslo ASM-50-484/2018. 

 Energitel zo dňa 15.02.2018 číslo ET/MM18/201. 

 Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 14.02.2018 číslo CD 10343/2018. 

 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s.r.o. zo dňa 06.03.2018 číslo 53/2018. 

 VPS , m.p.o. Nemšová zo dňa 13.02.2018 číslo 10/2018. 

 Slovak Telekom, a.s. zo dňa 02.02.2018 číslo 6611802975. 

 upc broadband slovakia s.r.o. zo dňa 09.02.2018. 

 OTNS zo dňa 09.02.2018 číslo 755/2018. 

 

V priebehu stavebného konania zmeny  dokončenej stavby nenašiel stavebný úrad také dôvody, 

ktoré by znemožňovali jej povolenie. 
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Správny poplatok: V zmysle zák. č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov bol      

zaplatený vo   výške  400 €.  Slovom: Štyristo 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 + grafická príloha 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 
 

                                                                                                          
 

Doručí sa: 

Stavebník: 
1. SPP – distribúcia, a. s., IČO: 35 910 739, Mlynské nivy 44/b, 825 11 v zastúpení Ing. 

Miroslavom Hroncom, Lieskovská cesta 1418, 960 24 Zvolen 

Účastníci konania: 

2. Mesto Nemšová, MsÚ Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová, Ing. Jarmila 

Savková 

3. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 

Banská Štiavnica 

4. COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo, Mierové námestie 19, 912 50 Trenčín 

5. Anton Korienek, Slnečná 33, 914 41 Nemšová 

6. SR – Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava 

7. Pavol Ondruška, Trenčianska 1257/88, 914 41 Nemšová 

8. Alfonz Vavruš, Trenčianska 1264/74, 914 41 Nemšová 
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9. JUDr. Anton Vavruš, zomrelý – verejná vyhláška 

10. MUDr. Lívia Vavrušová, Líščie nivy 4, 821 08 Bratislava 

11. Paola Vavrušová, 11 rue Goyrand, Aix en Provence, 131 00 Francúzska republika 

12. Magdaléna Hladká rod. Amrichová, zomrelá – verejná vyhláška 

13. Agneša Horná rod. Hladká, zomrelá – verejná vyhláška 

14. Alžbeta Horná rod. Balahárová, zomrelá – verejná vyhláška 

15. Mária Horná rod. Balahárová, zomrelá – verejná vyhláška 

16. Jozef Horný, zomrelý – verejná vyhláška 

17. Viliam Horný, Sadová 14/1412, 914 41 Nemšová 

18. Ján Vydrnák, zomrelý – verejná vyhláška 

19. Augustín Machara, zomrelý – verejná vyhláška 

20. Pavol Machara, zomrelý – verejná vyhláška 

21. Viliam Ďuriš, Podhorská 1517/40, 914 41 Nemšová 

22. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica 

23. Jozefína Amrichová rod. Vavrušová, zomrelá – verejná vyhláška 

24. Mária Amrichová rod. Vavrušová, zomrelá – verejná vyhláška 

25. Katarína Gurínová, zomrelá – verejná vyhláška 

26. Zuzana Korienková rod. Macharová, zomrelá – verejná vyhláška 

27. Augustína Belková rod. Kudlíková, zomrelá – verejná vyhláška 

28. Jozef Machara, zomrelý – verejná vyhláška 

29. Pavol Machara, zomrelý – verejná vyhláška 

30. Štefan Machara, zomrelý – verejná vyhláška 

31. Anna Štefánková rod. Macharová, zomrelá – verejná vyhláška 

32. Jozef Vavruš, zomrelý – verejná vyhláška 

33. Alžbeta Vavrušová, zomrelá – verejná vyhláška 

34. Katarína Vavrušová rod. Macharová, zomrelá – verejná vyhláška 

35. Mária Vavrušová rod. Macharová, zomrelá – verejná vyhláška 

36. Ing. Jozef Bagin, Radarova č. 6, 821 02 Bratislava 

37. Michal Vavruš, zomrelý – verejná vyhláška 

38. Elena Vavrušová, Súhradská 382/17, 914 42 Horné Srnie 

39. Ing. Mária Spevárová, Beckovská 1188/33, 911 01 Trenčín 

40. Pavol Kudlík, Slnečná 1377/7, 914 41 Nemšová 

41. Ing. Mária Kleinedlerová, Vážska 432/5, 914 41 Nemšová 

42. Jaroslav Vavruš, Trenčianska 1283/36, 914 41 Nemšová 

43. Ladislav Vavruš, Družstevná 969/22, 914 41 Nemšová 

44. Eva Svedková, Pod Zábrehom 236/9, 914 42 Horné Srnie 

45. Daniel Vavruš, Lidiská 1156/58, Šumbark, 736 01 Havířov 

46. Beáta Šťastná, Bratislavská 108/104, 911 06 Trenčín 

47. Blanka Knoflíčková, Šípková 1178/1, Šumbark, 736 01 Havířov 

48. Igor Vavruš, Kameničany 103, 018 54 Kameničany 

49. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

50. Vlastníci a spoluvlastníci  nehnuteľností,  ktoré budú predmetom zmeny stavby (nové 

prípojky plynu prepoj P1 – P 51)  - rodinných domov súpisné čísla: 1298, 1232, 1297, 

1296, 1233, 1295, 1235, 1294, 1233, 1238, 1292, 1242, 1291, 1243, 1289, 1244, 1288, 

1287, 1283, 1282, 1281, 1280, 1279, 1278, 1277, 1276, 1275, 1274, 1272, 1271, 1270,  

      1269, 1268, 1266, 1264, 1263, 1261, 1260, 1259, 1257, 1256, 1245, 1246 – verejná    

      vyhláška 

51. SPP-distribúcia, a.s., Útvar investícií stred, Projekcia stred – pracovisko Žilina, Ing. 

Miloslav Jaroš, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
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Dotknuté orgány : 

52. Technická inšpekcia, a. s., pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra 

53. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

54. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Ul. Nemocničná č. 4, 

911 01 Trenčín 

55. Okresný úrad Trenčín, Odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 

56. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. odpadového 

hospodárstva, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 

57. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. ochrany ovzdušia, 

Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 

58. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. ochrany prírody 

a krajiny, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 

59. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. štátnej vodnej 

správy, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 

60. Okresný úrad Trenčín, Odbor dopravy a pozemných komunikácii, Ul. Hviezdoslavova 

č. 3, 911 01 Trenčín 

61. Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina 

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

63. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

64. SVP, š. p., o. z. Piešťany, nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany 

65. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, 

odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

66. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Ul. Jesenského č. 36, 911 01 

Trenčín 

67. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Ul. Kutuzovova 8, 832 47 

Bratislava 

68. Energotel, prevádzka Žilina, Jána Milca 44, 010 01 Žilina 

69. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava 1 

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

71. Slovak Telekom a.s., Ul. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

72. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

73. upc broadband slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava 

74. Türk Telekom international SK s.r.o., Haanova 12, 851 04 Bratislava 

75. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava 

76. ORPZ – Okresný dopravný inšpektorát, Ul. Kvetná č. 7, 911 49 Trenčín 

77. VPS Nemšová m.p.o., Mierové námestie č. 21, 914 41 Nemšová 

 

 

 


