MESTO NEMŠOVÁ
Mestský úrad v Nemšovej, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OV185/2019-3/PR-1571/2019

Tel. kontakt: 032/6509614

VEREJNÁ

V Nemšovej, 25.06.2019

VYHLÁŠKA

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Navrhovateľ: SDP “Kremeň“, s.r.o. so sídlom Horná Ždaňa 230, 966 040 Horná Ždaňa,
IČO: 00 633 755 v zastúpení Ing. Milotou Goffovou, konateľkou spoločnosti INGO s.r.o.,
Radová 1080/28, 010 03 Žilina, IČO:43 813 640 požiadal dňa 4.3.2019 Mesto Nemšová o
vydanie územného rozhodnutia na zmenu časti stavby PEKÁREŇ /na pozemkoch registra C-KN
parcelné číslo: 615/27, 615/28 a 615/11 v k.ú. Ľuborča/ a zmenu stavby HOSPODÁRSKA
BUDOVA /na pozemkoch registra C-KN parcelné číslo: 615/14 a 615/24 v k.ú. Ľuborča/ obe bez
súpisného čísla v existujúcom uzavretom areáli PD Vlára Nemšová, dvor Ľuborča pod názvom
stavby: ,,Stavebné úpravy objektu spracovania mlieka a výroba mliečnych produktov,
Nemšová“.
Mesto Nemšová, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 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 posúdilo a prerokovalo
predložený návrh a na základe výsledku konania o umiestnení zmeny časti stavby PEKÁREŇ /na
pozemkoch registra C-KN parcelné číslo: 615/27, 615/28 a 615/11 v k.ú. Ľuborča/ a zmeny stavby
HOSPODÁRSKA BUDOVA /na pozemkoch registra C-KN parcelné číslo: 615/14 a 615/24 v k.ú.
Ľuborča/ obe bez súpisného čísla v existujúcom uzavretom areáli PD Vlára Nemšová, dvor
Ľuborča pod názvom stavby: ,,Stavebné úpravy objektu spracovania mlieka a výroba mliečnych
produktov, Nemšová“ takto rozhodlo:
Podľa § 39a stavebného zákona a § 46 zák. č. 71/1967 Zb. v y d á v a územné rozhodnutie
na stavbu:
,,Stavebné úpravy objektu spracovania mlieka a výroba mliečnych produktov, Nemšová“,
pre navrhovateľa: SDP “Kremeň“, s.r.o. so sídlom Horná Ždaňa 230, 966 040 Horná Ždaňa,
IČO: 00 633 755 v zastúpení Ing. Milotou Goffovou, konateľkou spoločnosti INGO s.r.o.,
Radová 1080/28, 010 03 Žilina, IČO: 43 813 640 v obci Nemšová,
k. ú. Ľuborča na
pozemkoch registra C KN parc. č.: 615/1, 615/14, 615/24, 615/27, 615/28, 615/11, 615/25 a EKN parc. č.:150, 155/1, 153/1 a inžinierske siete na pozemkoch registra C-KN parc. č.: 615/1,
615/25, 615/26, 615/14 a E-KN parc. číslo: 148/1, 149, 150, 155/1, 153/1, 152/1 v k.ú. Ľuborča,
ktorá pozostáva z (zo):
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1. SO 01 Spracovanie mlieka a mliečnych produktov, ktorý vznikne búracími prácami,
prestavbou a prístavbou časti objektu pekárne a hospodárskej budovy v existujúcom areáli PD
Vlára Nemšová, dvor Ľuborča. SO 01 je prízemný objekt, prekrytý sedlovou strechou so svetlíkom
bez zásahu do strešnej konštrukcie napojený na jestvujúci komunikačný systém a spevnené plochy
pozostávajúci z/zo:
- Prízemia/ 1.NP/ v rozsahu: denná miestnosť, šatňa špinavá – ženy, sprcha + WC, šatňa
čistá – ženy, upratovačka, šatňa špinavá- muži, sprcha+ WC, šatňa čistá- muži,
laboratórium, velín, výroba, výroba jogurtov, miestnosť CIP, kotolňa, solenie, výroba
parených syrov, osušovanie, balenie do krabíc, udiareň, technická miestnosť, sklad
chemikálií, umyváreň, 2 krát sklad, výroba a balenie bryndze, chodba, technická
miestnosť elektro, skladník, šatňa + WC, chodba, sklad obalov, etikety, 2 krát expedičný
chladený sklad, expedícia, technická miestnosť, spevnená plocha- tanky, čiler, spevnená
plocha – kompresor.
- Nových vnútorných rozvodov: vody, kanalizácie, vykurovania, vzduchotechniky,
elektroinštalácie a plynoinštalácie.
Technické parametre stavby:
Zastavaná plocha: 1843,70 m².
Úžitková plocha: 1689,05 m².
Obostavaný priestor: 9218,50 m³.
2. Existujúcich prípojok na elektriku, vodu, kanalizáciu s pripojením nových vnútorných
rozvodov.
3. SO 02 STL priemyselný areálový plynovod – nový rozvod: dimenzia potrubia: PE d 90 –
189m, oceľ DN 100 – 8 m, Menovitý tlak: 100 kPa.
4. SO 03 Havarijná nádrž - nová podzemná nádrž o objeme 33 m³
5. SO 04 Neutralizačná nádrž - nová podzemná neutralizačná nádrž o objeme 10 m³.
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba pod názvom: ,,Stavebné úpravy objektu spracovania mlieka a výroba mliečnych
produktov, Nemšová“, bude umiestnená v k.ú. Ľuborča na pozemkoch registra C KN parc.
č.: 615/1, 615/14, 615/24, 615/27, 615/28, 615/11, 615/25 a E-KN parc. č.:150, 155/1, 153/1 a
inžinierske siete na pozemkoch registra C-KN parc. č.: 615/1, 615/25, 615/26, 615/14 a E-KN
parc. číslo: 148/1, 149, 150, 155/1, 153/1, 152/1 v k.ú. Ľuborča v zmysle celkovej situácie
stavby objekt SO 01 Spracovanie mlieka a mliečnych produktov v M 1:500 výkres č. C,
zodpovedný projektant: ARCHPRO - Ing. Arch. Pavol Mikoláš, Rosina 563, 013 22 Rosina,
autorizovaný architekt 1029 AA.
5. Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby:
Polohové a výškové umiestnenie stavby SO 01 Spracovanie mlieka a mliečnych produktov:
- Stavebná čiara: Nemení sa.
Šírka priečelia stavby SO 01 je 90,779 m
- Vzdialenosť stavby SO 01 od hraníc pozemkov v uzavretom areáli sa nemení.
- Výškové osadenie SO 01: nemení sa,
- V časti realizácie stavebných úprav objektu na spracovanie mlieka a výrobu mliečnych
produktov Nemšová je úroveň podlahy na kóte: ±0,000 = 223,00 m. n. m. Bpv.
- Mení sa doterajšia HOSPODÁRSKA BUDOVA /na pozemkoch registra C-KN parcelné
číslo: 615/14 a 615/24 v k.ú. Ľuborča/ a dochádza vplyvom stavebných úprav k jej zníženiu
demontážnymi prácami v zmysle PD na úroveň strechy pri obvodovom múre objektu SO 01
vo výške +3,,955 m vo vzdialenosti 5,3 m od pôvodnej budovy a tiež jej prestavbou
a prístavbou sa menia aj jej pôdorysné rozmery na nové: 4,5 m x 5,3 m za účelom
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-

-

vytvorenia technickej miestnosti a skladu chemikálií formou prístavby k objektu SO O1
a k vytvoreniu spevnenej plochy o pôdorysných rozmeroch 10,5 m x 5,3 m za účelom
umiestnenia tankov pre mliekareň v zmysle PD.
Celková výška hrebeňa strechy z pohľadu od vnútroareálovej prístupovej komunikácie sa
nemení a je: + 5,512 m a v mieste stredového svetlíka je výška hrebeňa strechy + 7,695 m,
sklon strechy: nemení sa.
Typ zastrešenia: pôvodná sedlová strecha so svetlíkom v mieste hrebeňa strechy.
Podpivničenie: bez podpivničenia.
Podlažnosť: 1. NP.
Umiestnenie SO 02 STL priemyselný areálový plynovod: Bude napojený na výstupe
z existujúcej regulačnej stanice v areáli PD Vlára Nemšová na potrubie DN200, PN 100 kPa
odbočkovým T kusom DN 80 pri objekte na pozemku 615/3. Priemyselný plynovod PE d
90 - 189m bude prechádzať následne pozemkami: C-KN parcelné čísla: 615/1, 615/25,
615/24, 615/4 a na pozemkoch E-KN parcelné čísla: 148/1, 149, 155/1 a 150 v k.ú. Ľuborča
v zelenom pase a areálovej komunikácii. Ukončený bude v oceľovej skrini o rozmere
1800x1200x500 mm na betónovom základe, v ktorej bude umiestnený HUP, podružné
meradlo a regulátor tlaku plynu v zmysle PD časť Priemyselný plynovod a plyn. zariadenie
objektu. Zo skrine bude realizovaný prívod plynu pre SO 01 DN 100 oceľ – NTL 5 kPa.

- Umiestnenie SO 03: Nová havarijná podzemná nádrž o objeme 33 m³ o vonkajších
pôdorysných rozmeroch 5500x2800 a výškou 3000 mm bude umiestnená na pozemku
registra C-KN parcelné číslo 615/1 a E-KN parcelné číslo 153/1 a bude umiestnená
vo vzdialenosti 770 mm od objektu SO-01 pri ľavom prednom rohu budovy SO-01
od prístupovej účelovej komunikácie – viď. PD ZTI.
- Umiestnenie SO 04: Nová podzemná neutralizačná nádrž o objeme 10 m³ bude na
pozemku registra C-KN parcelné číslo C KN parcelné číslo 615/25 a E-KN parcelné číslo
150 v k. ú. Ľuborča vo vzdialenosti 2830 mm od objektu SO 01 pri vstupe do kotolne
v zmysle PD časť ZTI.
6. Podľa § 39a stavebného zákona je potrebné dodržiavať podmienky, vyjadrenia
a stanoviská:
6.1. Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s.r.o., Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová zo
dňa 27.2.2019 číslo 45/2019:
6.1.1. Ak navrhovaný podružný vodomer bude slúžiť ako fakturačný, je navrhovateľ povinný
zabezpečiť jeho umiestnenie v exteriéry vo vodomernej šachte so zabezpečením prístupu
k nemu.
6.1.2. Rozvod vody z vlastnej studne nesmie byť prepojený s vnútorným rozvodom vody, ktorý je
napojený na verejný vodovod.
6.1.3. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť oddelenie rozvodov splaškovej kanalizácie priamo
zaústené do verejnej kanalizácie od technologickej kanalizácie slúžiacej na likvidáciu
technologických odpadových vôd. Odpadové vody z čistenia technologických zariadení
nesmú byť priamo zaústené do verejnej kanalizácie.
6.1.4. Navrhovateľ pri realizácii stavby zabezpečí na kanalizačnom potrubí vytvorenie objektu
slúžiaceho na odber vzoriek ( napr. kanalizačnú šachtu DN 1000). Sklon kanalizačnej
prípojky musí byť 2,0 %.
6.1.5. Navrhovateľ je povinný vypracovať ku kolaudácii stavby havarijný plán a tento predložiť na
vyjadrenie RVS Vlára – Váh s.r.o. Nemšová.
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6.2. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 22.11.2018 číslo OUTN-OSZP3-2018/032336-002 TME:
Z hľadiska odpadového hospodárstva je navrhovateľ povinný:
6.2.1. Zabezpečiť, aby dodávateľ stavby, ktorý je zároveň držiteľ odpadov, bude tieto dôsledne
triediť.
6.2.2. V prípade vzniku nebezpečných odpadov vytvoriť podmienky na ich zhromažďovanie
v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch a zabezpečiť ich prednostné zneškodnenie.
6.2.3. Priebežne odvážať stavebný odpad vzniknutý pri realizácií stavby tak, aby sa v okolí stavby
nevytváralo žiadne zhromažďovanie odpadov na voľných plochách.
6.2.4. Po realizácií stavby je stavebník (investor) povinný požiadať o vyjadrenie ku kolaudačnému
konaniu tunajší úrad, podľa ustanovení §99 ods. 1 písm. b) bod č. 5.
6.2.5. K žiadosti predložiť prehľad jednotlivých druhov a množstvo odpadov v tonách uvedených
v projektovej dokumentácií a porovnať ich s druhmi odpadov a množstvom v tonách, ktoré
reálne vznikli pri realizácií stavby a predložiť ku každému druhu odpadu doklad ako boli
využité alebo zneškodnené (evidenčné listy odpadov, vážne lístky, potvrdenie o prevzatí na
zneškodnení alebo využití odpadov od oprávnených organizácií.
6.3. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 22.11.2018 číslo OUTN-OSZP3-2018/032324-002 TIN:
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia:
6.3.1. Doplniť projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie o časť ochrana ovzdušia spolu
s emisno-technologickým odborným posudkom vypracovaným oprávnenou osobou.
6.3.2. Upozorňujeme, že predmetná stavba podlieha súhlasu ochrany ovzdušia v zmysle § 17 ods. 1
písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. v platnom znení. K žiadosti vypracovanej podľa § 17 ods. 2
zákona č. 137/2010 Z. z. v platnom znení žiadame okrem doplnenej dokumentácie priložiť
emisno-technologický odborný posudok vypracovaný oprávnenou osobou.
6.4. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 11.12.2018 číslo OUTN-OSZP3-2018/032260-004 KOC:
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán ochrany prírody
a krajiny:
Z pohľadu výskytu chránených živočíchov môže byť investičný zámer vykonaný za dodržania
nasledovných podmienok:
6.4.1. Vzhľadom na skutočnosť, že na objekte boli nájdené hniezdne miesta chránených druhov
vtákov, odporúčame aby boli stavebné práce na vonkajšom obvodovom plášti budovy
vykonané mimo hniezdneho obdobia.
6.4.2. Odstraňovanie náletových drevín a úpravy stromov susediacich s budovou budú vykonané
mimo hniezdneho obdobia vtákov, najneskôr do 15. marca, aby nedošlo k ohrozeniu, či
zničeniu možných hniezd a znášok.
6.4.3. S ohľadom na skutočnosť, že na posudzovanom objekte sa vyskytujú hniezdne a úkrytové
možnosti pre chránené živočíchy a realizácia projektu je plánovaná v hniezdnom období je
nutné, aby stavebník oznámil začiatok akýchkoľvek stavebných prác najneskôr 1 týždeň
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6.4.4.

6.4.5.
6.4.6.

6.4.7.

6.4.8.

pred začiatkom realizácie a dohodol si termín obhliadky neprístupných častí budovy
a obhliadky z lešenia z dôvodu kontroly potenciálnych úkrytových a hniezdnych možností
inšpekčnou kamerou, respektíve vizuálnu kontrolu aktivity na hniezdach, ktorú vykoná
osoba s odbornými predpokladmi a platnými výnimkami z Ministerstva životného prostredia
SR na vykonávanie takýchto činností. Teda odborne spôsobilá osoba vykoná ešte pred
začatím prác miestnu obhliadku všetkých stavebných častí, ktoré budú stavebnými úpravami
dotknuté.
Na základe zistení počas obhliadky z lešenia stanoví rozsah a špecifikácia technických
opatrení na ochranu aktuálne prítomných chránených živočíchov a spresní návrh
kompenzačných opatrení za zrušené hniezdne a úkrytové možnosti.
Stavebník na vlastné náklady vykoná také opatrenia, ktoré zamedzia možnosti uväznenia
a usmrtenia chránených živočíchov v štrbinách a dutinách v obvodovom plášti budovy.
Nakoľko v rámci realizácie stavebných prác nebude možné zachovať pôvodné hniezdne
a úkrytové možnosti chránených živočíchov, ktorých odstraňovanie je v zmysle § 35 ods. 2)
zákona zakázané, musí stavebník pred ich odstránením požiadať Ministerstvo životného
prostredia SR o udelenie výnimky podľa § 40 ods. 1) zákon. V prípade, že stavebník
o výnimku nepožiada, musí byť odstránenie neaktívnych hniezd vykonané odborne
spôsobilou osobou, ktorá má udelenú výnimku od Ministerstva životného prostredia SR
alebo pod jej dohľadom.
V prípade nálezu chránených živočíchov v budove (napr. pod klampiarskym prvkami
v podkrovnom priestore) počas realizácie stavebných úprav je stavebník (resp. pracovníci
pracujúci na budove) povinný okamžite prerušiť práce v danom mieste a kontaktovať
zhotoviteľa posudku (v prípade nedostupnosti inú odborne spôsobilú osobu), ktorá určí ďalší
postup prác a opatrenia, aby sa predišlo zraneniu alebo usmrteniu chránených živočíchov.
Keďže v rámci realizácie stavebných prác nebude možné zachovať pôvodné hniezdne
a úkrytové možnosti, je potrebné, aby stavebník v súlade s § 3 ods. (4) zák. o ochrane
prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov kompenzoval ich stratu.

6.5. SPP – distribúcia, a. s. Bratislava
6.6. , zo dňa 29.05.2019 číslo TD/PS/0492/2019/Ga:
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 realizáciou vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich
podmienok:
6.6.1. Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských
zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike.
6.6.2. Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi
navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými
objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050.
6.6.3. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je
stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné
vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení.
6.6.4. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník
povinný požiadať SPP – D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na
základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a. s.,
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Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom
online formuláru zverejneného na webovom sídel SPP – D (www.spp-distribucia.sk).
6.6.5. V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských
zariadení do vzdialenosti 100 m.
6.6.6. Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických
pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP
702 02, TPP 702 10.
6.6.7. Stavebník je povinný pri realizácií dodržať technické podmienky stanovené
v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o vyjadrenie k zmene na existujúcom
odbernom mieste číslo: 9013200319.
6.6.8. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú
stranu od obrysu existujúcich plynových zariadení v súlade s STN 73 3050 až po
predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových
mechanizmov.
6.6.9. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby bez súhlasu SPP-D nedošlo k zmene polohy hlavného
uzáveru plynu (HUP).
6.6.10. Stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu (RTP)
a meradlo zo skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby
boli prístupné z verejného priestranstva.
6.6.11. Stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPPD, pracovisko Nové Mesto nad Váhom, všetky doklady súvisiace s výstavbou
plynárenského zariadenia podľa prílohy.
6.6.12. Po úspešnom odovzdaní a prevzatí technicko-právnej dokumentácie bude investorovi
vydané Potvrdenie, na základe ktorého bude možné požiadať o montáž meradla a uviesť
plynárenské zariadenie do prevádzky.
6.7. Západoslovenská distribučná, a. s., zo dňa 15.01.2019:
6.6.1. V mieste stavby objektu spracovania mlieka, v areáli PD Vlára Nemšová sa nenachádzajú
zemné VN a NN káblové vedenia v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s.,
existujúcu odberateľskú TS 0040-206 a NN zemné káblové rozvody, ktoré sú v majetku PD.
6.6.2. V mieste stavby objektu spracovania mlieka a vonkajšieho vedenia VN majetku distribučná
a. s. požadujeme plne rešpektovať existujúce VN vonkajšie vedenie a dodržať ochranné
pásmo VN vonkajšieho vedenia 22 KV, ktoré vymedzuje Zákon o energetike č. 251/2012
Z. z., § 43 Ochranné pásma.
6.6.3. Pri stavebných prácach žiadame nenarušiť stabilitu VN podperných bodov a celistvosť
uzemnenia.
6.6.4. Pri akomkoľvek poškodení zariadení v majetku Západoslovenská distribučná a. s. je nutné
okamžite informovať ZSD, a. s. SEZ Sever Trenčín, ul. 1. mája 13.
6.7. Slovak Telekom, a. s., zo dňa 14.12.2018 číslo 6611834626:
Pri realizácii stavby dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK)
spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o.. Slovak Telekom a. s.
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a DIGI SLOVAKIA, s. r. o.. Navrhovateľ je povinný rešpektovať nasledovné podmienky
ochrany SEK:
6.7.1. Existujúce zariadenie 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. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer,
pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízií so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (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 sietí:
František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289
6.7.2. 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.
6.7.3. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedené
s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať
prekládku SEK.
6.7.4. 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 stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch
a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
6.7.5. 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.
6.7.6. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa
§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
6.7.7. 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.
6.7.8. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK
spoločnosti 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 vyjadrenia od
prevádzkovateľov týchto zariadení.
6.7.9. 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/vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do
troch týždňov od podania objednávky.
6.7.10. Stavebník alebo ním poverená je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri
svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK.
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6.7.11. 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 Slovak Telekom, a. s.
6.7.12. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú
elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné
rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
6.7.13. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
6.8. Energotel a. s., zo dňa 13.11.2018 pod číslom ET/MM18/1560:
6.8.1. Na základe zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb medzi SSD, a. s. Žilina, SE
a. s. VE Trenčín a Energotel, a .s., Bratislava, dávame nasledovné stanovisko:
Stavba: „Stavebné úpravy objektu spracovania mlieka a výroba mliečnych produktov
Nemšová na p. č. KN C 615/14, 25, 27, 28 k. ú. Ľuborča nezasahuje podzemné
telekomunikačné vedenia v správe Stredoslovenská distribučná a. s., Žilina, SE a. s. VE
Trenčín a Energotel, a. s. Bratislava.
6.9. UPC Broadband Slovakia s. r.o. zo dňa 29.11.2018:
6.9.1. Na dotknutom mieste hore uvedenej stavby sa siete firmy UPC Broadband Slovakia s. r. o.
nenachádzajú. Voči vydaniu územného a stavebného povolenia nemáme námietky.
6.10. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne dňa 20.11.2018 pod
číslom ORHZ-TN1-1221-001/2018:
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne posúdilo podľa §28 zákona
341/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a §40a vyhlášky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení
neskorších predpisov projektovú dokumentáciu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby
pre územné rozhodnutie: „Stavebné úpravy objektu spracovania mlieka a výroba mliečnych
produktov, parc. č. KN C 615/14, 615/25, 615/27, 615/28 k. ú. Ľuborča“ a s riešením
protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
6.11. Technická inšpekcia, a. s. dňa 05.12.2018, odborné stanovisko k PD stavby č. 7321/2/2018:
6.11.1. Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti
technických zariadení odstrániť v dokumentácii zistenia, pripomienky a upozornenia TI
v stanovisku č. 7321/2/2018 a tieto doriešiť a odstrániť v procese výstavby.
6.11.2. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického je potrebné
posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a §14 ods. 1 písm. d)
zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou TI
a.s..
6.11.3. Pred uvedením o prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení tlakovom
( expanzná nádoba 200 l, vyvíjač pary 2 ks), elektrickom, plynovom ( rozvod plynu
z nekovového materiálu a spotrebiče plynu s výkonom nad 0,5 MW) vykonať úradnú
skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č.
124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou TI a.s..
6.11.4. Pracovné prostriedky( technologické zariadenie na výrobu mliečnych produktov, chladiace
zariadenia), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona
č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006
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Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich
správna inštalácia a ich správne fungovanie. Je potrebné požiadať oprávnenú právnickú
osobu TI a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č.
124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. po ich
Nainštalovaní.
6.11.5. Technické zariadenia zdvíhacie- zvislé posuvné brány sú určenými výrobkami podľa
nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. .Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné
splniť požiadavky predmetného predpisu.
6.11.6. Technické zariadenie tlakové – expanzná nádoba je určeným výrobkom podľa nariadenia
vlády SR č. 1/2016 Z. z.. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť
požiadavky tohto predpisu.
6.11.7. Technické zariadenie plynové – plynové kotly sú určenými výrobkami podľa nariadenia
vlády SR č. 116/2018 Z. z.. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť
požiadavky tohto predpisu.
6.12. Regionálny úrad VZ so sídlom v Trenčíne zo dňa 7.3.2019 číslo: B/2019/00058-002 súhlasí
za splnenia podmienok:
6.12.1. V rámci vnútorného členenia, priestorového usporiadania a vybavenia zabezpečiť oddelené
sklady na skladovanie surovín, obalov a hotových výrobkov s oddelenou možnosťou
zásobovania mimo výrobných priestorov, aby sa zabránilo kríženiu čistých a nečistých
druhov činností v súlade s článkom 4 ods. 2 a kapitolou I ods. 2 písm. a) a písm. c)
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín. V prípade
zachovania súčasného umiestnenia dennej miestnosti predložiť návrh organizačných
opatrení na zabránenie kríženia čistých a nečistých druhov činností.
6.12.2. Umiestnenie dennej ( oddychovej) miestnosti určenej na konzumáciu stravy zabezpečiť
v súlade s požiadavkami prílohy I, bodu 16 nariadenia vlády SR č. 391/2006 o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
6.12.3. Zabezpečiť prirodzené alebo nútené vetranie vo všetkých stavebne oddelených priestoroch
v súlade s požiadavkami nariadenia vlády SR č. 391/2006 o minimálnych bezpečnostných
a zdravotných požiadavkách na pracovisko vrátane priestoru dennej( oddychovej)
miestnosti, miestnosti pre skladníka, kotolne, skladu chemikálií a laboratória v miestnosti č.
1.38.
6.12.4. Zabezpečiť povrchovú úpravu stien, podláh a vnútorného vybavenia v súlade
s požiadavkami článku 4 ods. 2 v spojení s prílohou II , kapitolou I ods. 1 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.
6.13. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, orgán štátnej vodnej správy vyjadrenie
OU-TN-OSZP3-2018/032406-002 TMM zo dňa 31.1.2019:
Z hľadiska ochrany vodných pomerov v území je navrhované riešenie možné za dodržania
nasledovných podmienok:
6.13.1. Navrhovaná neutralizačná nádrž s objemom 10 m³ je vodnou stavbou podľa § 52 ods. 1
vodného zákona, na jej realizáciu je potrebné povolenie na vodné stavby podľa § 26
vodného zákona, ktoré vydá Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP na základe
žiadosti stavebníka, projektovej dokumentácie vodnej stavby a súhlasu prevádzkovateľa
verejnej kanalizácie s vypúšťaním. Žiadosť musí obsahovať prílohy vyplývajúce zo
stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona. Projektovú dokumentáciu musí vypracovať osoba s oprávnením na
projektovanie vodných stavieb.
6.13.2. V PD nie je uvedené akým spôsobom bude riešená úprava pH na neutrálnu hodnotu.
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V prípade vypúšťania priemyselných odpadových vôd s obsahom prioritných látok,
prioritných nebezpečných látok uvedených v ZOZNAME II prílohy č. 1 a ďalších
znečisťujúcich látok uvedených v ZOZNAME III prílohy č. 1 vodného zákona do verejnej
kanalizácie je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy v súlade s §38 vodného
zákona.
6.14. Macek Henrik, Ľuborčianska 19, 914 41 Nemšová
Súhlasí s vydaním územného rozhodnutia za podmienky majetkového vysporiadania
pozemku.
6.15. Marianna Koníčková, Pečnianska 1212/15, 85101 Bratislava v zastúpení JUDr. Vierou
Kubicovou, Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava:
Súhlasí s vydaním územného rozhodnutia za podmienky vysporiadania nájomného vzťahu
alebo vlastníctva k predmetným dotknutým pozemkom zasahujúcim do projektu stavby.
6.16. Pastieriková Anna, Šidlíkové 410/10 914 41 Nemšová:
Vlastníčka pozemkov registra C-KN parcelné číslo 155/1 a 155/2 v k. ú. Ľuborča súhlasím
s vydaním územného rozhodnutia za nasledovných podmienok:
Požadujem do termínu vydania stavebného povolenia na predmetnú stavbu uzatvoriť so
mnou riadnu nájomnú zmluvu na pozemok C-KN parc. č.: 155/1 a 155/2 v k. ú. Ľuborča a ku
dňu kolaudácie majetkoprávne vysporiadať - odkúpením predmetných pozemkov. V prípade
nerešpektovania mojich vlastníckych práv a návrhov riešenia formou nájmu a uzatvorenia
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve nebudem súhlasiť s vydaním stavebného povolenia na
predmetnú stavbu pod názvom: ,,Stavebné úpravy objektu spracovania mlieka a výroba
mliečnych produktov, Nemšová“.
6.17. Ondreička Vladimír, Dvorecká 13, 914 41 Nemšová:
Vlastník pozemku registra C-KN parcelné číslo 155/1 155/2 v k. ú. Ľuborča súhlasím
s vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu v existujúcom areáli PD Vlára
Nemšová, dvor Ľuborča za splnenia nasledovných podmienok:
Požadujem do termínu vydania stavebného povolenia na predmetnú stavbu uzatvoriť
so mnou riadnu t. j. adekvátnu nájomnú zmluvu na pozemok C-KN parc. č:. 155/1 a 155/2
aj 151 a 221/1 v k. ú. Ľuborča /Areál PD Vlára/ a ku dňu kolaudácie majetkoprávne
vysporiadať – odkúpením predmetných pozemkov.
V prípade nerešpektovania mojich vlastníckych práv a návrhov riešenia formou nájmu
a uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve nebudem súhlasiť s vydaním stavebného
povolenia na predmetnú stavbu pod názvom: ,,Stavebné úpravy objektu spracovania mlieka
a výroba mliečnych produktov, Nemšová“.
6.18. Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 stavebného zákona dva roky odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie
stavebného povolenia.
6.19. Navrhovateľ všetky podmienky, za ktorých mu je povolené umiestnenie stavby je
povinný plniť a po doručení tohto rozhodnutia ich berie na vedomie s tým, že sa
zaväzuje ich splniť.
7.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V určenej lehote neboli vznesené žiadne námietky.
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Odôvodnenie.
Navrhovateľ: SDP “Kremeň“, s.r.o. so sídlom Horná Ždaňa 230, 966 040 Horná Ždaňa, IČO: 00
633 755 v zastúpení Ing. Milotou Goffovou, konateľkou spoločnosti INGO s.r.o., Radová 1080/28,
010 03 Žilina, IČO:43 813 640 požiadal dňa 4.3.2019 Mesto Nemšová o vydanie územného
rozhodnutia na zmenu časti stavby PEKÁREŇ /na pozemkoch registra C-KN parcelné číslo:
615/27, 615/28 a 615/11 v k. ú. Ľuborča/ a zmenu stavby HOSPODÁRSKA BUDOVA /na
pozemkoch registra C-KN parcelné číslo: 615/14 a 615/24 v k. ú. Ľuborča/ obe bez súpisného čísla
v existujúcom uzavretom areáli PD Vlára Nemšová, dvor Ľuborča pod názvom stavby: ,,Stavebné
úpravy objektu spracovania mlieka a výroba mliečnych produktov, Nemšová“.
Mesto Nemšová dňa 5.3.2019 pod číslom OV/185/2019-2/PR- 481/2019 oznámilo formou verejnej
vyhlášky začatie územného konania a nariadilo ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním,
ktoré sa uskutočnilo dňa 4.4.2019 o 9.00 hod. so stretnutím na MsÚ Nemšová. Na úradnej tabuli
mesta Nemšová ako i v skrinke úradných oznamov pri Mestskom úrade Nemšová bolo oznámenie
o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania formou VV zverejnené dňa 11.3.2019,
zvesené 29.3.2019.Na základe oznámenia Mesto Nemšová neobdržalo žiadne pripomienky. Na
základe uskutočneného konania a prerokovania návrhu s účastníkmi konania bol navrhovateľ
vyzvaný zápisom do zápisnice z konania o umiestnení stavby na doplnenie podania o súhlasné
stanovisko vlastníkov pozemkov pod stavbou a o doloženie vyjadrenia od SPP distribúcie a.s.
Bratislava. Návrh bol doplnený dňa 2.5.2019 o vyjadrenie vlastníkov pozemkov pod stavbou
uvedených v bode 6.16 a 6.17. a stanoviskom SPP distribúcia uvedenom pod bodom 6.5.
predmetného Územného rozhodnutia. Stavba je v súlade s platným Územným plánom mesta
Nemšová schváleným Uznesením č. 367/2018 zo dňa 28.2.2018 Mestským zastupiteľstvom
Nemšová. Stavebný úrad preskúmal všetky stanoviská, PD a nakoľko neboli protichodné ani
v rozpore s predloženým umiestnením stavby vydal územné rozhodnutie. Podmienkami
umiestnenia stavby zaviazal navrhovateľa na osadenie stavby v zmysle dokumentácie predloženej
v rámci konania o umiestnení stavby a na plnenie podmienok vyplývajúcich s jednotlivých
vyjadrení.
Návrh bol doložený:
- Projektovou dokumentáciou vypracovanou ARCHPRO, Ing. arch. Pavol Mikoláš, autorizovaný
architekt, 1029AA, Ul. Framborská 3, 010 01 Žilina/ architektonicko stavebné riešenie stavby,
POV, odpady/,
- Tepelnotechnické posúdenie obalových konštrukcií: Ing. Martin Novotný,autorizovaný stavebný
inžinier, Konštrukcie pozemných stavieb, 5157* 11
- Požiarna bezpečnosť stavby: Oľga Boďová, Špecialista PO reg. číslo, Technické, technologické
a energetické vybavenie stavieb: 13/2017 BČO,
- Statika: Ing. Ľubomír Knoško, autorizovaný stavebný inžinier, 3202*A*3-2,
- Zdravotechnika, Vodné hospodárstvo: Ing. Marian Papp, autorizovaný stavebný inžinier,
Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, 1958*14,
- Vzduchotechnika: GreMi KLIMA, s.r.o, Kragujevská 9, 010 01 Žilina- Ing. Miroslav Michalík,
autorizovaný stavebný inžinier, Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb,
5586*14,
- Vykurovanie a kotolňa: Margita Horečná, autorizovaný stavebný inžinier, Technické,
technologické a energetické vybavenie stavieb, 3851*T*14,
- Priemyselný plynovod a plynové zariadenie objektu: Veronika Pakošová, autorizovaný stavebný
inžinier, Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, 4049*TA*5-5
- Elektroinštalácia: Kotrle Antonín, autorizovaný stavebný inžinier, Technické, technologické
a energetické vybavenie stavieb 4790*SP*14,
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- Kópiou z katastrálnej mapy.
- Výpisom z LV.
− Dokladom o úhrade správneho poplatku vo výške 100 Eur.
− Vyjadreniami vlastníkov pozemkov.
− Vyjadreniami dotknutých orgánov a správcov sietí.
Stanoviská dotknutých orgánov boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.
Stavebný úrad vo svojom konaní postupoval v zmysle stavebného zákona v znení neskorších
predpisov a zákona o správnom poriadku č. 71/1967 Zb.
Umiestnením stavby za podmienok uvedených v územnom rozhodnutí nie sú ohrozené záujmy
spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov
konania.
Správny poplatok v zmysle zák. č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov bol uhradený vo
výške 100 €. Slovom: sto 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, MsÚ 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 má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť
vyvesené s grafickou prílohou po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Nemšová.

Ján Gabriš
zástupca primátora mesta
VYVESENÉ DŇA:
ZVESENÉ DŇA:
POTVRDENÉ DŇA:
Pripomienky: boli – neboli
–––––––––––––––––––––––––
Mestský úrad Nemšová
podpis, pečiatka
Doručí sa:
Navrhovateľ:

1. SDP “Kremeň“, s.r.o., 966 040 Horná Ždaňa 230 v zastúpení Ing. Milotou Goffovou, konateľkou
spoločnosti INGO s.r.o., Radová 1080/28, 010 03 Žilina
Účastníci konania:

2. Chmelina Anton, Borovského č. 8, 914 41 Nemšová – doručuje sa VV – zomrelý
(p. č. 148/1)
3. Chmelina Ján, Družstevná č. 9, 914 41 Nemšová
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4. Tršková Anna, Borovského č. 10, 914 41 Nemšová
5. Hurbanová Jozefína, J. Palu č. 34/39, 914 41 Nemšová
6. Ing. Mikulová Monika, J. Borovského 952/12, 914 41 Nemšová
7. Riečičiarová Eva, Kollárova č. 1308/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
8. Záhradníková Mária, v zastúpení SPF - doručuje sa VV
9. Čajková Mária, Ľuborčianska 727/33, 914 41 Nemšová
10. Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 47 Bratislava
11. Ing. Peter Dobeš, J. Lacu 1538/23, 914 41 Nemšová
12. Zuzana Dobešová, J. Lacu 1538/23, 914 41 Nemšová
13. Macek Henrik, Ľuborčianska 19, 914 41 Nemšová
14. Ing. Hrnčiarik Anton, Pod Kaštieľom č. 645/45, 018 41 Dubnica nad Váhom
15. Hrnčiarik Jaroslav, Dvorecká č. 910/14, 914 41 Nemšová
16. Hrnčárik Vincent, Skalka nad Váhom č. I/85 – doručuje sa VV- zomrelý (p. č. 153/1)
17. Hrnčiariková Mária (rod. Strápková), Dvorecká č. 30, 914 41 Nemšová – doručuje sa VV
zomrelá (p. č. 153/1)
18. Ľuptáková Margita, Krušovská č. 16/26, 955 01 Topoľčany- doručuje sa VV- zomrelá
19. Hrnčiarik Jozef, č. 274, 914 41 Nemšová, v zastúpení SPF- doručuje sa VV
20. Papp Ľuboš, Ľuborčianska č. 725/29, 914 41 Nemšová
21. Burdejová Marianna, SNP 74/2, 018 51 Nová Dubnica
22. Štefkovičová Petronela, Piaristická č. 25, 911 01 Trenčín
23. Ukušová Alojzia, Pod Sokolice 513/13, 911 01 Trenčín
24. Koníčková Mariana, Pečnianska 1212/15, 851 01 Bratislava v zastúpení
JUDr. Viera Kubicová, Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava
25. Pastieriková Anna, Šidlíkové č. 410/10, 914 41 Nemšová
26. Daško Jozef, Záhradnícka č. 271/23, 019 01 Ilava
27. Ondreička Vladimír, Dvorecká 886/13, 914 41 Nemšová
28. Ing. Čapková Lenka, Jozefa Lacu 1020/16, 914 41 Nemšová
29. Ing. Prno Michal, Kubranská 1745/290, 911 01 Trenčín
30. PD Vlára Nemšová, Družstevná 18, 914 41 Nemšová
Účastníci konania - vlastníci susedných pozemkov – Doručujeme len formou verejnej
vyhlášky/ veľký počet účastníkov konania/:
31. Mikuš Anton, č. 103, 914 41 Nemšová, v zastúpení SPF
32. Mikuš Ján, č. 71, 914 41 Nemšová, zomrelý, (p. č. 144)
33. Mikušová Antónia, v zastúpení SPF
34. Mikušová Helena (rod. Lepčíková), v zastúpení SPF
35. Cihlár Štefan, Závadská č. 6, 914 41 Nemšová
36. Cihlárová Mária (rod. Mikulášová), v zastúpení SPF
37. Nábilková Anna (rod. Mikulášová), 914 41 Nemšová, zomrelá, (p. č. 145)
38. Klimo Gustáv, v zastúpení SPF
39. Klimo Stanislav, v zastúpení SPF
40. Klimo Štefan, v zastúpení SPF
41. Klimová Anna (rod. Gurínová), zomrelá, (p. č. 158/1)
42. Klimová Hedviga, v zastúpení SPF
43. Klimo Jozef, v zastúpení SPF
44. Klimo Jozef, Ing., Východná 2339/25, 911 08 Trenčín
45. Šamajová Marta, Javorová 3071/5, 010 07 Žilina
46. Ing. Kňažek Stanislav, Považská 557/20, 914 41 Nemšová
47. Martišová Darina, Závadská 836/88, 914 41 Nemšová
48. Ďurišová Alena, Hlavná ulica 10/140, 018 64 Košeca
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49. Blažejová Agneša, zomrelá, (p. č. 157/1)
50. Hošková Jozefína, Bernolákova č. 4, 914 41 Nemšová
51. Poláčeková Mária, v zastúpení SPF
52. Blažej Jozef, č. 169, 914 41 Nemšová, zomrelý, (p. č. 157/1)
53. Chudo Michal, v zastúpení SPF
54. Chudo Pavol, v zastúpení SPF
55. Šafferová Anna, v zastúpení SPF
56. Ing. Vitovský Ján, Centrum II. 81/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
57. Pavlačka Juraj, Borovského 957/2, 914 41 Nemšová
58. Gurín Augustín, Družstevná 958/1, 914 41 Nemšová
59. Jáňa Martin, Krivoklát 95, 018 52 Pruské
60. Begáňová Katarína, zomrelá, (p. č. 154/1)
61. Chmelina Ondrej, Ľuborčianska č. 722/23, 914 41 Nemšová
62. Chmelina Pavol, Vlárska 289/7, 914 41 Nemšová
63. Mindár Ján, Borovského č. 937/21, 914 41 Nemšová
64. Mindár Alojz, Leningradská č. 1/24, 010 01 Žilina – Vlčince
65. Mindár Ondrej, Borovského č. 931/9, 911 01 Nemšová, zomrelý, (p. č. 154/1)
66. Škýtová Anna, v zastúpení SPF
67. Chmelina Ján, Športovcov č. 17, 914 41 Nemšová
68. Minďárová Viera, SNP 30, 914 41 Nemšová
69. Lamačka Ján, Súhradská č. 375/14, 914 42 Horné Srnie
70. Sjekel Peter, Javorová 3070/3, 010 01 Žilina
71. Koníčková Jaroslava, J. Borovského 930/19, 914 41 Nemšová
72. Husárová Monika, Borovského 954/8, 914 41 Nemšová
73. Mikula František, J. Borovského 952/12, 914 41 Nemšová
74. Varadinová Anna, v zastúpení SPF
75. Ing. Hrnčiariková Anna, Ing., Pod hájom 1088/51, 018 41 Dubnica nad Váhom
76. Jarošová Mária, Janka Palu 24/47, 914 41 Nemšová
77. Begáň Augustín, Záblatská č. 122, 911 01 Trenčín
78. Holčeková Marta, Za kostolom č. 63, 913 32 Dolná Súča
79. Šamajová Edita, Centrum II č. 84/30, 018 41 Dubnica nad Váhom
80. Begáň František, J. Hanku č. 1105/6, 914 41 Nemšová
81. Begáň Rudolf, Dvorecká 24, 914 41 Nemšová
82. Harvánková Ingrid, Mgr., Udiča 277, 018 01 Udiča
83. Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová, Družstevná 18, 914 41 Nemšová
84. Adamát Peter, Dvorecká č. 912/10, 914 41 Nemšová
85. Bobotová Mária, zomrelá (p. č. 151), v zastúpení SPF
86. Kozák Ján, č. 297, 914 41 Nemšová, zomrelý (p. č. 151)
87. Kozák Štefan, 914 41 Nemšová, zomrelý (p. č. 151)
88. Kozáková Anna, v zastúpení SPF
89. Kozáková Františka, v zastúpení SPF
90. Kozáková Zuzana, v zastúpení SPF
91. Minďárová Mária, Borovského č. 21, 914 41 Nemšová, zomrelá, (p. č. 151)
92. Švajleninová Mária, č. 766, 914 42 Horné Srnie
93. Šedivá Terézia, č. 733/45, 914 41 Nemšová
94. Mazaňová Miroslava, Ing., J. Palu č. 23, 914 41 Nemšová
95. Chudo Jozef, Kukučínova č. 24, 914 41 Nemšová
96. Hošková Jozefína, Bernolákova č. 4, 914 41 Nemšová
97. Poláčeková Mária, v zastúpení SPF
98. Vydrová Pavlína, č. 33, 914 41 Nemšová, zomrelá (p. č. 156)
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99. Chudová Margita, PaedDr., Jurkovičova 963/20, 149 00, Praha 4
100. Chudo Anton, Pod Hájom 1097/94, 018 41 Dubnica nad Váhom
101. Csinová Gabriela, Jamnického č. 10, 810 00 Bratislava
102. Chudo Augustín, Kukučínova 1046/8, 914 41 Nemšová
103. Chudo Anton, Valová 4261/10, 921 01 Piešťany
104. Morihlatko Jozef, Kukučínova 1048/12, 914 41 Nemšová
105. Paľovčíková Katarína, Kolonica 68, 067 61 Kolonica
106. Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti p. č. KN E 176/1 v k.ú. Ľuborča
Dotknuté orgány :

107. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Ul. Nemocničná č. 4, 911 01
Trenčín
108. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Ul. Jesenského č. 36, 911 01 Trenčín
109. ORPZ – Okresný dopravný inšpektorát, Ul. Kvetná č. 7, 911 49 Trenčín
110. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. odpadového hospodárstva,
Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
111. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. štátnej vodnej správy,
Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
112. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. ochrany ovzdušia,
Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
113. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. ochrany prírody a krajiny,
Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
114. Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh s.r.o., Janka Palu 2/3, 91441 Nemšová
115. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
116. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
117. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
119. SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
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