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M E S T O    N E M Š O V Á 
Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 N e m š o v á 

 
Číslo: OV/376/2017-3/PR-1391/2017                                                   V Nemšovej, 06.07.2017 
 
 
 
 
                                                             Verejná vyhláška 
 
 
                                     S T A V E B N É    P O V O L E N I E . 
 
     
    Stavebník  Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, 
IČO: 36 126 624 v zastúpení Banské projekty s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava IČO: 
31 396 828 požiadal dňa 03.04.2017 Mesto Nemšová o vydanie  stavebného povolenia na 
inžiniersku líniovú stavbu pod názvom: 
 

,,Na bicykli po stopách histórie - cyklotrasa v úseku Nemšová - Trenčín“. 
 
Na stavbu bolo  vydané územné rozhodnutie Mestom Nemšová  dňa 29.9.2016 pod číslom:  
OV/ 666/2016/PR-1908/16/3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.10.2016 a opravy  chyby 
v písomnom vyhotovení ÚR vydanom Mestom Nemšová dňa 10.3.2017 pod číslom: 
OV/227/2017-2/PR-491/2017.  
Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové 
komunikácie podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)  v nadväznosti na § 3a ods.  5 zák. 
č. 135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
cestný zákon) po dohode s dotknutými špeciálnymi stavebnými úradmi v pôsobnosti,  ktorých 
je po jednotlivých katastrálnych územiach navrhovaná a umiestnená predmetná líniová stavba 
/ t. j.:  Mesto Trenčín, Obec Zamarovce, Obec Trenčianska Teplá a Mesto Nemšová / a § 16 a 
§ 22 ods. 2 zák. č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (cestný zákon), § 2 zákona č. 
416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie 
územné celky prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 62 a § 63 stavebného zákona v stavebnom 
konaní  s dotknutými orgánmi a známymi účastníkmi konania a rozhodol takto:  
 
Stavbu: ,, Na bicykli po stopách histórie - cyklotrasa v úseku Nemšová – Trenčín,  
                časť:  SO  01   Cyklotrasa 
                           SO  02   Oprava vozovky cyklotrasy v katastri mesta Nemšová 
                           SO  04   Lávka cez potok Súčanka v km 4,810 
                           SO  05   Lávka cez Vláru v km 11,014 
                           SO  06   Úprava vyústenia objektu kanalizácie v km 0,512 a 11,227 “,  
 
stavebníka: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, 
IČO: 36 126 624 v zastúpení Banské projekty s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava IČO: 
31 396 828   v katastrálnych územiach: Trenčianska Teplá, Nemšová, Ľuborča, Kľúčové, 
Újazd, Skalská Nová Ves, Skala, Opatová, Zamarovce, Orechové na pozemkoch registra 
C-KN a E-KN po jednotlivých stavebných objektoch nasledovne: 
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SO 01 Cyklotrasa: 
- v k. ú. Trenčianska Teplá na pozemkoch registra E-KN: 

            6110/1, 6111/1, 6112/1, 6113/1, 6114/1, 6115/1, 6116/1, 6117/1, 6118/1, 6119/1, 
            6120/1, 6121/1, 6122/1, 6123/1, 6124/1, 6125/1, 6126/1, 6126/2, 6126/2, 6127/1, 
            6129/2, 6129/1, 6130/1, 6131/1, 6132/1, 6133/1, 6134/1, 6135/1, 6136/1, 6137/3, 
            6138/3, 6139/3, 6140/3, 6141/3, 6142/2, 6143/3, 6144/3, 6145/3, 6146/3, 6147/3, 
            6148/3, 6149/3, 6150/3, 6151/3, 6152/3, 6153/3, 6154/3, 6155/3, 6156/3, 6157/3, 
            6158/3, 6159/3, 6160/3, 6161/3, 6164/3, 6165/3, 6166/3, 6167/3, 6168/3, 6169/3, 
            6172/3, 6173/3, 6178/3, 6179/3, 6180/3, 6183/3, 6186/3, 6187/3, 6188/3, 6191/3, 
            6192/3, 6193/3, 6194/3, 6201/3, 6202/3, 6203/3. 

- v k.ú. Trenčianska Teplá na pozemkoch registra C-KN: 
6106/101, 6106/102, 6106/105, 6106/106, 6106/109, 6106/110, 6106/113, 6106/114, 
6106/117, 6106/118, 6106/121, 6106/122, 6106/125, 6106/126, 6106/129, 6106/130, 
6106/133, 6106/134, 6060/137, 6106/138, 6106/141, 6106/142, 6106/145, 6106/146, 
6106/149, 6106/150, 6106/153, 6106/154, 6106/157, 6106/158, 6106/161, 6106/162, 
6106/165, 6106/166, 6106/169, 6106/170, 6106/173, 6106/174, 6106/177, 6106/178, 
6106/182, 6106/183, 6106/186, 6106/188, 6106/189, 6106/190, 6106/191, 6106/193, 
6106/194, 6106/195, 6106/196, 6106/197, 6106/198, 6106/200, 6106/201, 6106/202, 
6106/203, 6106/204, 6106/205, 6106/207, 6106/209, 6106/210, 6106/211, 6106/212, 
6106/213, 6106/215, 6106/216, 6106/217, 6106/218, 6106/219, 6106/220, 6106/221, 
6106/222, 6106/223. 

- v k.ú. Nemšová na pozemkoch registra C-KN: 864/1, 864/2, 865, 2512/2, 1903/1, 
2500/2, 2500/3, 1898/1, 4436, 4434, 

- v k.ú. Nemšová na pozemkoch registra E-KN: 2513, 
- v k.ú. Ľuborča na pozemkoch registra C-KN: 2540, 1003, 2571, 650/46, 649/1, 949/2, 

2532/2, 2534, 2525/1, 
- v k.ú. Ľuborča na pozemkoch registra E-KN: 2-22/2, 2-22/3, 1-111/1, 
- v k.ú. Kľúčové na pozemkoch registra C-KN: 1810, 1809. 
- v k.ú. Újazd na pozemkoch registra C-KN: 

            380, 388, 387, 384, 386, 383, 402, 401, 400, 406, 382, 381, 
- v k.ú. Skalská Nová Ves na pozemkoch registra C-KN:  955,  439/5, 439/25, 
- v k.ú. Skalská Nová Ves na pozemkoch registra E-KN: 925/2, 439, 
- v k.ú. Skala na pozemkoch registra C-KN: 392/3, 386/13, 387/2, 
- v k.ú. Skala na pozemkoch registra E-KN:  552/3, 552/2. 
- v k.ú. Opatová na pozemkoch registra C-KN:  

3957/2, 3957/3, ( predtým 3957 – zápis GP),  
3958/2, 3958/3, 3958/4, ( predtým 3958 zápis GP ), 
3959/2 (´predtým 3959 -zápis GP),  
3965/2, 3965/3, 3965/4, 3965/5  (predtým 3965 – zápis GP ), 
3967/2 (predtým 3967 – zápis GP ), 
3970/2 , 3970/3 (predtým 3970 – zápis GP ),  
3985, 3994, 3997, 3998, 3992, 3993, 3999, 4000, 4001,4006 
Poznámka: Po zápise  Geometrického plánu č.  25/2017 z 15.02.2017 „na oddelenie 

pozemkov parc. č. 3957/1-4, 3958/1-4, 3959/1-2, 3965/1-5, 3967/1-2 a  3970/1-4“ 

do KN,  stavbou  dotknutá časť pozemkov:  parc. č. 3957, 3958, 3959, 3965, 3967 a 

3970 je vedená ako pozemky parc. č.: 3957/23, 3958/2,3,4,  3959/2,  3965/2,3,4,5, 

3967/2 a  3970/2,3) 
- v k.ú. Zamarovce na pozemkoch registra C-KN: 633, 635, 942, 946/3. 
- v k.ú. Zamarovce na pozemkoch registra E-KN: 376/2, 376/1, 339/1. 
- v k.ú. Orechové na pozemkoch registra C-KN: 656, 657/1, 655/6 
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SO 02 Oprava vozovky cyklotrasy v katastri mesta Nemšová: 
v k.ú. Nemšová na pozemkoch registra C-KN: 2500/2, 1898/1, 1898/111, 1898/90, 1898/88,  
v k.ú. Nemšová na pozemkoch registra E-KN:2508/3, 1896, 2508/6, 1898, 2508/2, 2508/5, 
2508/1, 772,  
SO 04 Lávka cez potok Súčanka v km 4,810: 
v k.ú. Opatová na pozemkoch registra C-KN: 3985, 3992 
SO 05 Lávka cez Vláru v km 11,014: 
v k.ú. Ľuborča na pozemkoch registra C-KN: , 650/46, 649/1, 
SO 06 Úprava vyústenia objektu kanalizácie v km 0,512 a 11,227: 
v k.ú. Orechové na pozemkoch registra C-KN: 657/1, 655/6 
v k.ú. Nemšová na pozemkoch registra C-KN: 1903/1  
 
 pozostávajúcu z (zo): 
 
A).  SO 01 Cyklotrasa v rozsahu:  
Popis trasovania SO 01: V k.ú. Orechové je cyklotrasa napojená na lávku na starom 
železničnom moste cez Váh v meste Trenčín. Navrhovaná trasa rešpektuje jestvujúce technické 
vybavenie územia a je priamo viazaná na ochranné hrádze vodných tokov. V miestach, kde nie 
je vhodné využitie koruny hrádze, je trasa vedená inundačným územím Váhu. Na začiatku 
úseku je v súčasnosti budované mimoúrovňové križovanie s novým železničným mostom. 
Križovanie je riešené preložením chodníka z koruny hrádze k jej päte na stranu inundačného 
územia. V inundačnom území je trasa vedená mimo vyjazdených poľných ciest tak, aby tieto 
prirodzené koridory ostali zachované pre obsluhu územia motorovými vozidlami. V km 3,6 je 
trasa umiestnená v inundačnom území, pod kostolom Malá Skalka. 

V tomto mieste sa v súčasnosti nachádza skalné bralo, využívané ako horolezecká stena. 
V km 4,8 sa nachádza rozvojové územie areálu kláštora Veľká Skalka. Na lúke v inundačnom 
území a v okolí cesty II/507 sú plánované objekty technickej infraštruktúry, vytvárajúce 
zázemie pre rozvoj turizmu tohto kultúrno-historického objektu. Pre doplnenie tohto cieľa je v 
tomto mieste navrhnuté doplnenie cyklistického odpočívadla. Týmto územím prechádza  vodný 
tok Súčanka,  ktorý bude premostený navrhovanou cyklistickou lávkou. 

V nasledujúcom úseku je využitá koruna ochrannej hrádze Súčanky až po mostný objekt 
diaľnice D1. V tomto mieste je na úseku 1,0 km trasa vedená v päte zemného telesa diaľnice 
D1, v jej ochrannom pásme. Po križovaní navrhovanej trasy využitím jestvujúceho premostenia 
diaľnice D1 bude cyklotrasa využívať korunu hrádze Váhu až po ústie rieky Vlára. V tomto 
mieste hrádza plynule prechádza do súbehu s riekou Vlára po oboch jej stranách. Navrhovaná 
trasa ďalej využíva tieto hrádze na oboch stranách, s doplnením premostenia vodného toku 
cyklistickou lávkou v km 11,014. Križovanie s cestou II/507 je riešené zvedením trasy do 
inundačného územia Vláry. Za mostným objektom je opäť napojená na korunu hrádze. V tomto 
úseku až po KÚ je koruna hrádze čiastočne spevnená, avšak s mnohopočetnými poruchami. Na 
KÚ je trasa napojená na jestvujúcu cyklotrasu spájajúcu mesto Nemšová, hranicu SR/ČR až na 
jestvujúce cyklotrasy v okolí obce Brumov.  
Technické parametre SO 01: Celková dĺžka cyklotrasy :  11,376 56 km 

                                            Funkčná trieda cesty :         D2 
                                            Šírka jazdných pruhov:       2x1,5 m = 3,0 m 
                                            Šírka krajnice :                     2x0,25m = 0,5m 
                                            Priečny sklon :                     2%  

Smerové vedenie: Je tvorené priamkami a oblúkmi. Minimálny polomer je 12 m a maximálny 
500 m. Výnimkou sú dva smerové oblúky na začiatku úseku kde je polomer menší z dôvodu 
využitia jestvujúceho chodníka aby sa nezasahovalo do telesa hrádze.  
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Výškové vedenie: Pozostáva z vydutých a vypuklých oblúkov. Minimálny polomer výškového 
oblúka je 20 m a maximálny polomer 80000 m. Maximálny sklon nivelety je 8 %. Výnimkou 
sú dva výškové oblúky v katastri Nemšová kde si situácia vyžaduje použiť väčší sklon ako je 
odporúčaný, z dôvodu zjazdu z hrádze na betónové čelo existujúceho výustného objektu 
kanalizácie a následne z neho pod jestvujúci cestný most aby bola zachovaná minimálne 
podchodná výška pre cyklistu 2,5 m. Šírkové usporiadanie: Jazdný pruh:   2 x 1,50 m ( 2 x 
1,25 m na korune hrádze ), nespevnená krajnica: 0,25, voľná šírka komunikácie: 3,50 m (3,0 m 
na korune hrádze) 
Konštrukcia vozovky: 
Konštrukcia cyklotrasy vo voľnom teréne: 

Asfaltový betón AC 8 O, 50/70, II, bez pigmentácie   40 mm STN EN 13108-1 
Spojovací postrek       PS, CBP 0,25 kg/m2                                                  STN 73 6129 
Asfaltový betón AC 16 L, 50/70, II, bez pigmen.   60 mm STN EN 13108-1 
Štrkodrvina ŠD, 31,5 (45) GC 300 mm STN 73 6126 
SPOLU min 400 mm     

 
Konštrukcia cyklotrasy na korune hrádze: 

Asfaltový betón AC 8 O, 50/70, II, bez pigmentácie   40 mm STN EN 13108-1 
Spojovací postrek             PS, CBP 0,25 kg/m2                                             STN 73 6129 
Asfaltový betón AC 16 L, 50/70, II, bez pigmentácie   60 mm STN EN 13108-1 
Štrkodrvina ŠD, 31,5 (45) GC 150 mm STN 73 6126 
SPOLU min 250 mm  

Odvodnenie cyklotrasy je  zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom povrchu vozovky do 
existujúceho okolitého terénu. Súčasťou SO 01 je i  odstránenie  spevnených plôch v miestach 
úrovňových prejazdov. Definitívna  úprava prejazdu  bude vytvorená dodatočným prísypom 
zeminy resp. kameniva  so  zhutnením. Prejazdy cez komunikácie s betónovým resp. asfaltovým 
povrchom  budú riešené vybúraním vozovky v potrebnej šírke s následným obnovením 
konštrukcie krytu vozovky a úpravami pre prejazd poľnohospodárskych strojov, nákladných 
vozidiel  a vozidiel údržby a obsluhy územia do  20 t  v šírke min. 6,0 m.. 
B).  SO 02 Oprava vozovky cyklotrasy v katastri mesta Nemšová v rozsahu: 
Jestvujúca cyklotrasa v intraviláne v katastrálnom území Nemšová je smerovo nerozdelená, 
verejne prístupná iba chodcom a cyklistom. Šírka cyklotrasy je 3,0 m. Predmetom tohto objektu 
je obnova asfaltovej obrusnej vrstvy v celkovej dĺžke 722,0 m a šírke 3,0 m. 
C).  SO 04 Lávka cez potok Súčanka v km 4,810 v rozsahu: 
 Technické parametre: Dĺžka mosta :                                          45,00 m 
                              Šírka mosta medzi zábradliami:             3,4 m 
                              Výška mosta nad najvyššou hladinou: 0,68 m 
                               Stavebná výška mosta:                           1,8 m 
                               Zaťaženie mosta: Podľa STN EN 1991-2 LM4 
Most je trojpoľový s dĺžkami polí  L = 12,00 m + 21,0 m + 12,00 m = 45,00 m, v priečnom 
smere otvoreného prierezu šírky 3,6 m, výšky 1,6 m osovo. Nosnú konštrukciu mosta tvoria 
dve priehradové hlavné nosníky, navzájom spojené priečnymi polo rámami a priehradovým 
vetrovým ztužidlom v rovine dolného pásu hlavného nosníka. Hlavný nosník je počítaný ako 
trojpoľový spojitý nosník . Prierezy horného a dolného pásu sú trubkové. Priečne polo rámy sú 
navrhnuté na rozteč 3,0 m od seba a sú zo zváraného I profilu premennej výšky. Most bude 
uložený na dvoch stredových železobetónových podperách. Pevné uloženie je navrhnuté na 
podpere č.1, na ostatných podperách je uloženie posuvné. Mostovka  v priečnom smere má 
sedlovitý tvar s obojstranným spádom 2%. Pozdĺžny sklon mosta je 0,61 %. Niveleta mosta je 
definovaná v osi mosta vo vrchole vozovky. Konštrukcia mostovky  pozostáva  z tenko 
vrstvového povlaku s kremičitým posypom hrúbky 6 mm. Povlak bude zhotovený na nosnom 
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oceľovom plechu hrúbky 12 mm. Nosný oceľový plech bude vystužený  pozdĺžnymi 
a priečnymi výstuhami.  Mostovka je pripojená pozdĺžnymi výstuhami na priečne rámy. 
Celková tuhosť konštrukcie je zabezpečená priehradovými hlavnými nosníkmi, priečnymi polo 
rámami a dolným vetrovým stužidlom. 
 
D).  SO 05 Lávka cez Vláru v km 11,014 v rozsahu: 
Technické parametre: Dĺžka mosta :                                         45,00 m 
                             Šírka mosta medzi zábradliami:              3,40 m 
                             Výška mosta nad najvyššou hladinou:    2,20 m 
                             Stavebná výška mosta:                            1,80 m 
Most je  trojpoľový s dĺžkami polí  L = 12,00 m +24,0 m + 9,00 m = 45,00 m, v priečnom smere 
otvoreného prierezu šírky 3,6 m, výšky 1,6 m osovo. Nosnú konštrukciu mosta tvoria dve 
priehradové hlavné nosníky, navzájom spojené priečnymi polo rámami a priehradovým 
vetrovým ztužidlom v rovine dolného pásu hlavného nosníka. Hlavný nosník je počítaný ako 
trojpoľový spojitý nosník . Prierezy horného a dolného pásu sú trubkové. Priečne polo rámy sú 
navrhnuté na rozteč 3,0 m od seba a sú zo zváraného I profilu premennej výšky. Most bude 
uložený na dvoch stredových železobetónových podperách. Pevné uloženie je navrhnuté na 
podpere č.1, na ostatných podperách je uloženie posuvné. Mostovka  v priečnom smere má 
sedlovitý tvar s obojstranným spádom 2%. Pozdĺžny sklon mosta je 0,61 %. Niveleta mosta je 
definovaná v osi mosta vo vrchole vozovky. Konštrukcia mostovky  pozostáva  z tenko 
vrstvového povlaku s kremičitým posypom hrúbky 6 mm. Povlak bude zhotovený na nosnom 
oceľovom plechu hrúbky 12 mm. Nosný oceľový plech bude vystužený  pozdĺžnymi 
a priečnymi výstuhami.  Mostovka je pripojená pozdĺžnymi výstuhami na priečne rámy. 
Celková tuhosť konštrukcie je zabezpečená priehradovými hlavnými nosníkmi, priečnymi polo 
rámami a dolným vetrovým stužidlom. 
 
E). SO 06 Úprava vyústenia objektu kanalizácie v km 0,512 a 11,227 v rozsahu: 
Objekty sú situované na priepuste v kilometri 0,512 34 a na vyústnom objekte v kilometri 
11,289 07 cyklotrasy. Objekt v km 0,512 slúži na vytvorenie nosného podkladu pre cyklotrasu 
navrhnutú nad existujúcim priepustom Orechovského potoka. Objekt v km 11,289 07: V mieste 
križovania cyklotrasy s cestou II/507 bude trasa z úrovne hrádze zvedená do inundačného 
územia Vláry. V tomto mieste v km 11,289 sa nachádza vyústenie kanalizácie. Vyústenie je 
riešené v zmysle typových podkladov. Obsahuje spätnú klapku a výpustný objekt z betónového 
dna a zošikmených stien. Navrhnuté je doplnenie výustného objektu o hornú kryciu dosku, 
ktorá bude súčasne slúžiť ako vozovka cyklotrasy. Okolitý terén bude dosvahovaný v 
nadväznosti na budovanú cyklotrasu  tak, aby nevytváral priečnu prekážku vo vodnom toku. 
 
 
podľa § 66 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a § 10  Vyhl. 
č.: 453/2000 Z. z.  a Vyhlášky č.: 532/2002 
 

p o v o ľ u j e . 
 
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:   
1.    Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú  
       vypracovala spoločnosť: Banské projekty, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava. 
       Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.    
2.    Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby: Stavba bude umiestnená podľa  
       vydaného  územného rozhodnutia Mestom Nemšová  dňa 29.9.2016 pod číslom:  
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       OV/ 666/2016/PR-1908/16/3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.10.2016 a opravy   
       chyby v písomnom vyhotovení ÚR vydanom Mestom Nemšová dňa 10.3.2017 pod číslom:  
       OV/227/2017-2/PR-491/2017 a výrokovej časti predmetného SP.  
3.  Pri uskutočňovaní 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 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 stavby:   2 346 361,55 € bez DPH  /2815 633,87 € s DPH/. 
 6.   Začatie stavby: Po nadobudnutí právoplatnosti tohto stavebného  povolenia. 
 7.   Ukončenie stavby: Do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto stavebného povolenia. 
 8.   Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Dodávateľ vzíde z výberového konania.  
       Stavebník je povinný bezprostredne po výbere dodávateľa oznámiť písomne Mestu    
       Nemšová vybratého dodávateľa prác. 
 9.   Stavebník je povinný: 

• Oznámiť stavebnému úradu začatie 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  stavbu 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.  Pred začatím stavebných prác zabezpečiť  vytýčenie  inžinierskych  sietí v záujmovom        

území zo strany jednotlivých prevádzkovateľov týchto sietí. Pri súbehoch a križovaní 
dodržať STN 736005. 

10.2.  Upozorňujeme na dodržanie zák. č. 135/1961 Z. z. v znení neskorších predpisov na   
zabezpečenie čistoty ciest a verejných  priestranstiev  pri stavebných prácach. 

10.3.   Postup organizácie výstavby a  technické opatrenia  výstavby  realizovať tak, aby bol 
minimalizovaný vplyv na susedné nehnuteľnosti z pohľadu ich užívania a  ochrany 
životného prostredia. 

10.4.   Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín / 
KPÚ Trenčín:              

             Zapracované podmienky z vyjadrenia /ní/   do podmienok SP: 

• Termín začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou stavebník 
písomne ohlási  najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín a to vzhľadom 
k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej 
lokality. 
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• 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 stavebných 
prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o 
náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. 
Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky 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 metódami archeologického 
výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba 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. 

• Stavebník je povinný strpieť a umožniť výkon  pamiatkového  dohľadu  formou   
obhliadky výkopov  stavby KPÚ Trenčín  v období od zahájenia zemných prác až 
po ich ukončenie.  
 

10.5. Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra/AÚ SAV Nitra/: 
         Zapracované podmienky z vyjadrenia /ní/ do podmienok SP: 

• Na základe vyjadrenia AÚ SAV Nitra upozorňujeme stavebníka, že v katastrálnych 
územiach Orechové, Zamarovce, Opatová, Skala, Skalka nad Váhom, Trenčianska 
Teplá, Újazd, Kľúčové, Ľuborča, Nemšová sú evidované archeologické lokality z 
paleolitu, neolitu, eneolitu, doby bronzovej, zo staršej a mladšej doby železnej, 
doby rímskej, stredoveku a novoveku. Stavebník je povinný najneskôr pri 
odovzdaní staveniska upovedomiť o tejto skutočnosti dodávateľa stavebných prác.  

 
  10.6.  Ministerstvo dopravy a regionálneho rozvoja SR, Sekcia cestnej dopravy     
            a pozemných  komunikácií, Nám. Slobody č. 6, 810 05 Bratislava 15: 
            Zapracované podmienky z vyjadrenia /ní/ do podmienok SP: 

     Podmienky vyplývajúce z výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme diaľnice D1     
     vpravo v smere staničenia v km cca 131,600 - 132,645 s križovaním diaľnice Dl pod  
     diaľničným mostom ev. č. Dl-135 v km cca 132,645 a v km cca 132,645 - 132,655 vľavo  
     v smere staničenia (ďalej len „diaľnica Dl": 

• Stavebník zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí a zameranie hĺbky ich uloženia 
na vlastné náklady a aby tieto boli počas celej stavby rešpektované.  

• Stavbou a užívaním tejto stavby, nesmie dôjsť k ohrozeniu a poškodeniu diaľnice 
Dl.  

• Prácami na predmetnej stavbe nebude priamo či nepriamo obmedzovaná premávka 
na diaľnici Dl nad rámec žiadosti a predloženej projektovej dokumentácie. V 
prípade, ak by takáto situácia hrozila, je nutné vykonať potrebné opatrenia na jej 
odvrátenie a v prácach pokračovať až po obstaraní potrebných príslušných povolení 
cestného správneho orgánu na obmedzenie cestnej premávky na diaľnici Dl. 

• Začiatok a ukončenie prác v ochrannom pásme diaľnice Dl žiadateľ vopred oznámi 
stavebník NDS, a. s., - Stredisku správy a údržby diaľnic 4 Trenčín, Na Vinohrady 
1022, 911 05 Trenčín - Zlatovce, riaditeľovi strediska Ing. Ivanovi Králikovi a bude 
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sa riadiť jeho pokynmi, tel. č:. 032/6526402, 032/6513212, 0903 782 381, alebo 
pokynmi ním povereného zodpovedného pracovníka. 

• Predmetná stavba musí byt' zabezpečená tak, aby nedochádzalo k oslňovaniu 
vozidiel diaľnice Dl. 

• V ochrannom pásme diaľnice Dl nebudú umiestnené reklamné stavby. 
• Stavebník zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných (zmluvných) 

pracovníkov na komunikáciách v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

• Počas realizácie prác stavebník prostredníctvom dodávateľa prác zabezpečí 
dodržanie zákazu vstupu peších na diaľnicu Dl, státia vozidiel stavby na Dl a 
zabezpečí, že činnosťou nebude ohrozovaná plynulosť a bezpečnosť premávky na 
diaľnici Dl. 

• Počas prác v ochrannom pásme diaľnice Dl nesmie dôjsť k poškodeniu diaľnice Dl 
a jej súčastí. V prípade škody na majetku NDS, a. s. je povinný ju bezodkladne 
odstrániť na vlastné náklady. Poškodenie oznámi NDS, a. s. - SSÚD 4 Trenčín, 
prípadne prekonzultuje spôsob a postup pri odstránení škody. 

• Po ukončení prác v ochrannom pásme diaľnice Dl stavebník resp. dodávateľ prác 
zabezpečí, aby stavbou narušený terén bol uvedený do pôvodného stavu. 

• Stavebník po ukončení prác odovzdá správcovi - NDS, a. s., oddeleniu majetkovej 
správy projekt skutočného vyhotovenia spolu s geodetickým zameraním v 
digitálnej forme, ako aj v tlačenej v počte po 2 ks. 

• Ministerstvo vnútra SR, Prezídium PZ, ODP si vyhradzuje právo stanoviť 
dodatočné podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada 
bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem. 

10.7.   Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 832 05 Bratislava:  
• Stavebník zodpovedá za to, že v riešenom území nebudú vytvárané reflexné plochy, 

ktoré by mohli oslepiť posádky lietadiel, nesmie umiestňovať nebezpečné a 
klamlivé svetlá, ktoré by viedli k mylnej informácii pre posádky lietadiel.  

• Stavebník nebude zriaďovať, prevádzkovať a používať laserové zariadenia, ktorých 
úroveň vyžarovania by prevyšovala hodnotu 50 nW/cm, pričom žiarenie nesmie 
zapríčiniť vizuálne rušenie letovej posádky lietadla a realizovať elektrické vedenia 
VN a VVN formou vzdušného vedenia.  

10.8.    Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 
911 52 Trenčín: Zapracované podmienky z vyjadrenia  do podmienok SP: 

• Pri lesných pozemkoch je stavebník  povinný postupovať podľa oddielu „ochrana 
lesných pozemkov“ (§5 - §10) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších 
predpisov. 

10.9.   Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Bratislava:            
           Zapracované podmienky z vyjadrenia /ní/   do podmienok SP: 

• Stavebníkovi dávame do pozornosti, že v zmysle vyjadrenia MO SR - Spojovacie 
káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore 
stavby evidované za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch 
stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.).  

10.10. Mesto Trenčín,  Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín: 
            Zapracované podmienky z vyjadrenia /ní/   do podmienok SP: 

• Stavebník je povinný v prípade rozkopávky verejnej zelene požiadať  o súhlas 
Mesto Trenčín. 
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• Pri realizácii prác zabezpečiť aby navrhovaná trasa inžinierskych sietí ani ich 
ochranné   
pásmo nebolo v kolízii s jestvujúcimi drevinami v zmysle STN EN 83 70 10 
Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, 

• Počas stavebných prác nesmie byť poškodená nadzemná alebo podzemná časť 
stromov a kríkov v zmysle STN EN 83 70 10 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana 
stromovej vegetácie, - Dodržať ochranné opatrenia uvedené v kap. 4 Poškodenie 
drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach, dreviny je 
potrebné pri stavebnej činnosti chrániť komplexne, a to korunu, kmeň aj koreňový 
systém, 

• Pri výkopových prácach musí byť trasa vedená najmenej 2,5 m od päty kmeňa 
jestvujúcich stromov v zmysle STN EN 83 70 10 Ošetrovanie, udržiavanie a 
ochrana stromovej vegetácie, v prípade, že nie je možné dodržať uvedenú 
vzdialenosť realizovať práce ručne, 

• Po ukončení výkopových prác uviesť trávnaté plochy do funkčného stavu a 
odovzdať správcovi verejnej zelene (Mestský úrad v Trenčíne - útvar interných 
služieb). 

10.11. Mesto Trenčín, cestný správny orgán, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín: 
            Zapracované podmienky z vyjadrenia /ní/   do podmienok SP: 

• Stavebník je povinný dopravné riešenie realizovať v zmysle podmienok vyjadrenia  
      Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ SR v Trenčíne č. ORPZ-TN-OD1-6- 
      09/2017- ING zo dňa 06.04.2017 a podľa ODI overenej projektovej dokumentácie. 
• Stavebník je povinný požiadať na základe súhlasu Okresného dopravného 

Inšpektorátu OR  PZ SR v Trenčíne k dopravnému riešeniu v stupni DSP pred 
realizáciou prác požiadať príslušný cestný správny orgán o určenie prenosného 
a trvalého dopravného značenia a stavbu realizovať v zmysle podmienok a podľa 
overenej projektovej dokumentácie, v prípade zmien v dopravnom riešení počas 
realizácie stavby je tieto potrebné vopred odsúhlasiť ODI a  príslušným cestným 
správnym orgánom. 

• Stavebník je povinný rešpektovať existujúce vjazdy a prístupové trasy na pozemky, 
• Stavebník je povinný umožniť a zabezpečiť vstup aj pre nákladné vozidlá 

obsluhujúce  
susediace pozemky (kosenie, čistenie,..,), v miestach vjazdov a prístupových trás a    
prispôsobiť konštrukciu cyklistického chodníka pre tieto autá, 

• Stavebník je povinný premávku na cyklochodníku  zabezpečená nielen pre 
cyklistov ale aj pre peších, 

• Premávka na pozemných komunikáciách nesmie byť v dôsledku realizácie stavby 
obmedzovaná nad rámec schváleného, určeného a realizovaného dopravného 
značenia, 

• Miestne komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. 
pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené a v dôsledku 
realizácie stavby nesmie dôjsť k poškodeniu priľahlej miestnej komunikácie a 
zaneseniu uličných vpusti, 

• Mesto Trenčín Útvar dopravy si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek 
doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, 
alebo v prípade verejného záujmu, čim žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už 
vzniknutých nákladov. 
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10.12. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredia, oddelenie štátnej 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 
01 Trenčín, ako vecne a miestne príslušný orgán ochrany prírody a krajiny:   

            Zapracované podmienky z vyjadrenia /ní/   do podmienok SP: 

• Stavebníkom budú akceptované požiadavky OÚ TN a to  č. 2 (osadenie značiek) a 
3 (eliminácia výsadby niektorých druhov drevín a rastlín) uvedené v stanovisku 
CHKO B K/652/16 z 19.09.2016 nasledovne: Na základe podmienok vyjadrení 
orgánov OKaP a CHKO Biele Karpaty a podmienok udelených v rozhodnutiach 
o povolení výrubov bude v rámci SO 07 Sadové úpravy uskutočnená náhradná 
výsadba, čo do počtu a druhu drevín, na miesta v súlade s odporúčaniami 
a požiadavkami orgánov OKaP a zložiek ŽP. 

• Na oboch koncoch úseku medzi km 2,8 – 3,4 osadiť značky“ Výskyt žiab“ 
s dodatkovou značkou „ v jarných mesiacoch“. 

• Stavebník je povinný pri stavebných prácach preventívnymi opatreniami 
zabezpečiť ochranu kmeňov a koreňového priestoru stromov, ktoré budú 
zachované, v zmysle STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavania a ochrana stromovej 
vegetácie. Predovšetkým nie je dovolené prisypanie koreňových nábehov a kmeňov 
zeminou alebo stavebným materiálom a je žiaduce v blízkosti kmeňov realizovať 
vodopriepustné stavebné riešenie povrchu. 

• Stavebník je na základe vydaného súhlasu orgánu ochrany prírody podľa § 6 ods. 4 
zákona o ochrane prírody a krajiny na zmenu stavu mokrade v súvislosti s 
povolením budovania cyklotrasy v úseku Nemšová - Trenčín, pre stavebné objekty 
SO 04 - lávka cez potok Súčanka v km 4,810 a SO 05 - lávka cez rieku Vláru v km 
11,014 povinný plniť nasledovné podmienky pre vykonávanie činností povolenej 
týmto rozhodnutím /OU-TN-OSZP1-2017/011548-008/Aug z 13.04.2017, 
právoplatné dňom 9.5.2017-  súhlas/: 

• Výkopové práce v koryte tokov treba realizovať mimo obdobia minimálnych 
prietokov povrchových tokov (august - september). 

• Vodný tok nesmie byť zemnými prácami nijako pozmenený. 
• Po ukončení zemných prác musí byť koryto toku uvedené do pôvodného stavu. 

Nesmú v koryte toku zostať žiadne bariéry alebo odpad. 
Upozornenie: Zamestnanci Štátnej ochrany prírody SR - Správy Chránenej krajinnej 
oblasti Biele Karpaty, ktorí majú postavenie člena stráže prírody podľa § 79 zákona o 
ochrane prírody a krajiny môžu vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok tohto 
rozhodnutia podľa ustanovení § 75 ods. 1 písm. b) citovaného zákona. 

10.13. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredia, oddelenie 
štátnej ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 
3, 911 01 Trenčín, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy:             
Zapracované podmienky z vyjadrenia /ní/   do podmienok SP: 

            Na základe vydaného súhlasu OÚ TN podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona    
            je  stavebník povinný zabezpečiť a splniť: 

• 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. 

• Počas stavebných prác vybaviť stavenisko prostriedkami potrebnými na 
zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s 
vodou. 
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• Vozidlá a stroje vykonávajúce zemné práce musia byť v bezchybnom technickom 
stave. Na stavenisku nevykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, pri 
ktorej sa vyžaduje manipulácia s nebezpečnými látkami. 

• Svahy koryta tokov z obidvoch strán lávok budú opevnené výškovo až po opory 
mosta. 

•  Porušenú úpravu tokov a ochranné pásmo uviesť do pôvodného stavu, terén 
zarovnať, zhutniť a dopestovať trávnym porastom. 

•  Uloženie kábla verejného osvetlenia na korune ochrannej hrádze, na strane 
vzdialenejšej od vodného toku Váh je možné. Uloženie kábla v chráničke bude v 
hĺbke 0,5 m pod korunou hrádze, chráničku prispôsobiť pojazdu ťažej 
mechanizácie. 

•  K realizačným prácam na danej stavbe a takisto aj k užívaniu cyklotrasy je potrené 
spracovať povodňový plán zabezpečovacích prác odsúhlasený Slovenským 
vodohospodárskym podnikom, š. p. Odsúhlasený plán následne predložiť 
Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie na schválenie. 

•  Z dôvodu realizácie prác periodickej údržby vegetačného opevnenia telesa 
ochrannej hrádze Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p., konštrukciu 
spevnenej cyklotrasy navrhnúť na nosnosť min. 9 t, ďalej v miestach hrádzových 
prechodov naprojektovať aj na prechod ťažkých mechanizmov do inundačného 
územia. 

• Primárnou funkciou vodohospodárskych objektov aj po realizácii navrhovanej 
cyklotrasy ostáva ochrana priľahlého územia pred povodňami, ich využívaním na 
športovo-rekreačné účely nemôže byť ohrozený a obmedzený ich primárny účel. 
Nakoľko Slovenský vodohospodársky podnik š. p., vykonáva zo zákona periodickú 
údržby vodohospodárskych objektov (hrádze, priesakové kanály a pod. ) ako aj iné 
činnosti podľa osobitných zákonov, je nutné, aby navrhovaný povrch koruny 
hrádze odolával zaťaženiu od ťažkých mechanizmov. Z toho dôvodu si správca 
vodných tokov vyhradzuje právo na realizáciu investičných a neinvestičných aktivít 
na vodohospodárskom majetku za účelom vykonávania činností vyplývajúcich zo 
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a iných osobitných predpisov, ktoré stavebník, 
resp. prevádzkovateľ cyklotrasy je povinný strpieť bez nároku na uhradenie 
prípadných škôd vzniknutých činnosťou SVP, š. p. Z uvedeného vyplýva, že 
cyklistická doprava po vodohospodárskych objektoch môže byť prevádzkovaná 
jedine v špecifických podmienkach. 

• Pohyb osôb na hrádzi je povolený na vlastné riziko. Správca vodného toku/hrádze 
nezodpovedá za škody vzniknuté na majetku tretích osôb vrátane ujmy na zdraví. 
V prípade vzniku škôd na majetku a zdraví tretích osôb pri užívaní cyklotrasy, 
nájomca/prevádzkovateľ cyklotrasy preberá právnu zodpovednosť za ich náhrady. 
Upozorňujeme, že hlavne pri periodickej údržbe (kosenie) vodohospodárskych 
objektov môže dochádzať aj k nežiaducim zraneniam cyklistov.  

• Preto požadujeme, aby pri vjazdoch na cyklotrasu a na informačných tabuliach boli 
vyvesené informácie o zásadách pohybu cyklistov a chodcov na 
vodohospodárskom majetku, vrátane informácie o zákaze vstupu na cyklotrasu v 
čase zvýšených prietokov vo Váhu, resp. v čase povodňovej situácie. 

• Kosenie trávnatých porastov obojstranne v šírke 1,0 m od krajnice cyklotrasy 
zabezpečí prevádzkovateľ cyklotrasy na vlastné náklady. 

• Užívanie vodohospodárskeho majetku za účelom zriadenia cyklotrasy a jej 
následného prevádzkovania bude riešiť „nájomná zmluva", ktorá je na SVP, š. p. v 
štádiu ukončeného procesu odsúhlasovania. Zmluva upravuje vzťahy stavebníka 
ako aj prevádzkovateľa cyklotrasy s SVP, š. p. 
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• Vykonanie potrebnej údržby a opráv vozovky cyklotrasy zabezpečí jej 
prevádzkovateľ, ktorý za ne zodpovedá. 

• Nepriaznivým sprievodným javom sprístupnenia vodohospodárskych objektov 
verejnosti je zvýšenie množstva odpadkov (PET fľaše, plechovky, krabičky od 
cigariet, atď.) nedisciplinovanými návštevníkmi. Z uvedeného dôvodu 
požadujeme, aby odstraňovanie a odvoz odpadkov z cyklotrasy a jej 
bezprostredného okolia zabezpečoval prevádzkovateľ cyklotrasy (aj zo svahov 
hrádzí). 

• Prevádzkovateľ cyklotrasy musí zabezpečiť, aby jazdy dopravnými prostrediami 
prevádzkovateľa cyklotrasy po korune hrádze boli vykonávané len v nevyhnutnom 
rozsahu a to za dodržania pravidiel bezpečnosti v špecifických podmienkach. Tieto 
jazdy budú vykonávané na vlastnú zodpovednosť. 

• Inštalácia akýchkoľvek značení a zariadení na vodohospodárskom majetku mimo 
tohto projektu môže byť realizovaná len so súhlasom správcu hrádze. 

• Kľúče od závor musia byť jednotné a odovzdané správcovi hrádze v požadovanom 
množstve. 

• Začatie a ukončenie realizačných prác je nutné vopred oznámiť v dostatočnom 
časovom predstihu (minimálne mesiac) na Správu povodia stredného Váhu 
Piešťany. Zástupcov správcu hrádze je nutné prizvať k preberacím konaniam, 
kontrolným dňom a pod. 

• Správca vodného toku si vyhradzuje právo na prevádzku cyklotrasy (alebo jej časti) 
kedykoľvek zastaviť alebo úplne obmedziť, a to z dôvodu údržby, opráv, 
modernizácií a rekonštrukcií vodného toku a iného vodohospodárskeho majetku, 
ale i z dôvodov mimoriadnych udalostí a odstraňovania ich následkov, či realizácie 
opatrení na ich predchádzanie. Nájomca (prevádzkovateľ cyklotrasy) bude v 
takýchto prípadoch povinný na požiadanie prenajímateľa (SVP, š. p.) okamžite 
zabezpečiť zastavenie resp. obmedzenie prevádzky cyklotrasy. Takisto 
prenajímateľ bude oprávnený v takýchto prípadoch okamžite zastaviť resp. 
obmedziť prevádzku cyklotrasy a súčasne bude oprávnený za týmto účelom na 
cyklotrasy umiestniť i závoru, na čo ho nájomca týmto výslovne splnomocňuje a 
prenajímateľ toto splnomocnenie prijíma. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť 
umiestnenie oznamov o tejto skutočnosti na všetkých vstupných bodoch na 
cyklotrasu. 

• Prevádzkovateľ cyklotrasy je povinný spracovať prevádzkový poriadok 
prevádzkovania tejto stavby, ktorý je povinný odsúhlasiť s našou organizáciou a 
opraviť v ňom okrem iného i opatrenia na predchádzanie kolíznych situácií na 
cyklotrase i na vodohospodárskom majetku. Akékoľvek zmeny a doplnky 
prevádzkového poriadku sú viazané na predchádzajúci súhlas prenajímateľa (SVP, 
š.p.) 

• SVP, š. p. nebude zodpovedať za škody spôsobené na cyklotrase, ktoré vzniknú jej 
prevádzkovateľovi v dôsledku mimoriadnych udalostí, ani za škody spôsobené 
počas vykonávania povodňových, zabezpečovacích prác. 

• V prípade, že v dôsledku rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby 
vodohospodárskeho majetku dôjde k poškodeniu cyklotrasy, SVP, š. p., nie je 
povinný túto uviesť do pôvodného stavu ani hradiť prevádzkovateľovi cyklotrasy 
náklady s tým spojené. Uvedenie cyklotrasy do pôvodného stavu bude povinný si 
jej prevádzkovateľ zabezpečiť na vlastné náklady. 

10.14. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredia, oddelenie štátnej 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 01 
Trenčín, ako vecne a miestne príslušný orgán správy v odpadovom hospodárstve: 
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 Zapracované podmienky z vyjadrenia /ní/   do podmienok SP: 
Stavebník je povinný plniť a zabezpečiť nasledovné podmienky z hľadiska odpadového 
hospodárstva:  

•  zabezpečiť, aby dodávateľ stavebných prác dodržiaval ustanovenia § 14 zákona o 
odpadoch ako držiteľ odpadov, najmä zabezpečil podmienky na ich dôsledné 
triedenie podľa druhov, vykonával ich evidenciu od ich vzniku a následne 
zabezpečil ich zhodnotenie alebo zneškodnenie len na povolených zariadeniach v 
zmysle zákona o odpadoch. 

• zaviazať povinnosťou držiteľa odpadov (t. j. dodávateľa stavby), že je povinný 
preukázať, ktorej oprávnenej osobe bude odovzdávať odpady, vznikajúce pri 
realizácii stavby skôr, ako začne stavbu realizovať. 

• priebežne odvážať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa v 
okolí stavby nevytváralo žiadne zhromažďovanie odpadov na voľných plochách. 

• prednostne zneškodňovať nebezpečné odpady podľa § 25 ods. 6 a pri dočasnom 
skladovaní nebezpečných odpadov ich skladovať takým spôsobom, aby 
neohrozovali životné prostredie a boli riadne označené podľa § 25 ods. 4. 

Stavebníka upozorňujeme na skutočnosť, že na území okresu Trenčín, nie je povolená žiadna 
skládka na zneškodňovanie odpadov. V rámci okresu Trenčín však existujú povolené zariadenia 
na zhodnocovanie stavebných odpadov a zberné dvory. 
10.15. Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín: 
Zapracované podmienky z vyjadrenia /ní/ do podmienok SP: 
Stavebník je povinný dodržiavať podmienky uplatnené Okresným úradom Trenčín, odborom 
cestnej dopravy a PK stanovené v povolení výnimky z ochranného pásma cesty 11/507 cca v 
km 140,0 (km 4,258 - 4,590 - cyklotrasy) v rámci stavby „NA BICYKLI PO STOPÁCH 
HISTÓRIE - CYKLOTRASA V ÚSEKU NEMSOVÁ - TRENČÍN" nasledovne: 

• Stavebné objekty - cyklochodníky budú vo vzťahu k ceste II/507 umiestnené vo 
vzdialenosti stanovenej v predloženej projektovej dokumentácií. 

• Akékoľvek objekty vyššie ako 1,0 m nad niveletou vozovky musia byť umiestnené 
tak, aby nezasahovali do rozhľadových polí cesty II/507. 

• Okolie stavby bude udržiavané v čistote a bude zamedzené roznášaniu nečistôt na 
predmetnú cestu. 

• Podľa § 11, ods. 3 cestného zákona sa ustanovuje, že vlastník (užívateľ) na vlastné 
náklady odstráni, preloží, resp. upraví stavbu (dotknuté objekty) v ochrannom 
pásme cesty kedykoľvek, ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť cestnej 
premávky. 

• Bez povolenia cestného správneho orgánu musia byť práce vykonávané len mimo 
vozovku cesty II/507. 

• Realizáciou stavby nesmie byť prerušený ani ovplyvnený odvodňovací režim cesty, 
počas prác neznečisťovať a nepoškodzovať cestu ako aj nezhoršovať bezpečnosť a 
plynulosť cestnej premávky, tzn. počas prác bude premávka na ceste bez 
obmedzenia a nedôjde k zúženiu prejazdného profilu cesty. 

• Cestný správny orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť 
alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky.  

10.16.  Okresné riaditeľstvo policajného zboru SR, Okresný dopravný inšpektorát 
v Trenčíne,  Kvetná 7, 911 42 Trenčín: 
Zapracované podmienky z vyjadrenia do podmienok SP: 

Stavebník je povinný z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky: 
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• Realizovať stavbu podľa overenej projektovej dokumentácie a výkresov č. BP 39-
3-34108 až BP 39-3-34128, vypracovaných Ing. Alojzom Vodanským. 

• prehľadnosť a viditeľnosť križovatiek zabezpečiť odsunutím pevných prekážok od 
komunikácií na vzdialenosť min. 0,50 m (neobmedzovať rozhľad oplotením, stĺpmi 
verejného osvetlenia a pod.), zaistením a udržovaním čo najväčších rozhľadových 
polí (neobmedzovať rozhľad nevhodnou výsadbou drevín a pod.), 

• dôsledne riešiť odvedenie povrchových vôd z komunikácií v napojení na jestvujúce        
komunikácie. 
Trvalé dopravné značenie realizovať: 

• podľa overeného výkresu č. BP 39-3-34130, vypracovaného Ing. Alojzom 
Vodanským 

• použité zvislé a vodorovné dopravné značky musia byť včas viditeľné z dostatočnej 
vzdialenosti a počas celej doby použitia musia poskytovať úplný a jednoznačný 
výklad, 

• zvislé dopravné značenie vyhotoviť v retroreflexnej úprave, základného rozmeru a 
umiestnené v súlade s STN 01 8020, vyhláškou MV. SR č. 9/2009 Z. z. a zásadami 
pre používanie dopravného značenia na pozemných komunikáciách,  
Prenosné dopravné značenie realizovať: 

• podľa overeného výkresu č. BP 39-3-34129, vypracovaného Ing. Alojzom 
Vodanským, 

• použité zvislé a vodorovné dopravné značky musia byť včas viditeľné z dostatočnej 
vzdialenosti a počas celej doby použitia musia poskytovať úplný a jednoznačný 
výklad, 

• zvislé dopravné značenie vyhotoviť v retroreflexnej úprave, v základnom rozmere 
a umiestniť v súlade s STN 01 8020, vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z. a zásadami 
pre používanie dopravného značenia na pozemných komunikáciách, 

• pred samotnou realizáciou prác predložiť žiadosť k zvláštnemu užívaniu pozemnej 
– 

• Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne si vyhradzuje 
právo zmeniť stanovené podmienky v prípade, ak si to vyžiada situácia v cestnej 
premávke a verejný záujem. 
 

10.17. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa chránenej krajinnej oblasti 
Biele  Karpaty, Trenčianska ul.31, 914 41 Nemšová: 
Podmienky vyplývajúce z vyjadrenia ŠOP SR, SCHKO Biele Karpaty sú zapracované 
v bode 10.12 predmetného rozhodnutia. 

• V súvislosti so zmenou stavu mokrade pri realizácii stavebných objektov SO 04 -
lávka cez potok Súčanka v km 4,810 a SO 05 - lávka cez rieku Vláru v km 11,014 
je stavebník povinný upozorniť dodávateľa prác na nasledovné skutočnosti:  

• Lokality premostenia ležia vo „voľnej" krajine, teda v území s prvým stupňom 
ochrany (v zmysle zákona o ochrane prírody). Priamo na lokalitách ŠOP SR 
neeviduje trvalý výskyt chránených alebo ohrozených druhov rastlín, živočíchov 
alebo biotopov, ani významných anorganických javov, avšak vo vyšších úsekoch 
uvedených povrchových tokov sú chránené územia s vyšším stupňom ochrany (PP 
Súčanka, SKUEV Vlára).  
V blízkosti stavebného objektu SO 04 sa nachádza SKUEV Váh pri Zamarovciach). 
Stavebné objekty sa nachádzajú v regulovaných častiach tokov. 

• Realizáciou stavieb podľa predloženej PD dôjde k dočasnému zásahu do mokradi, 
predovšetkým v čase realizácie stavby. 
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• Stavebník je povinný zabezpečiť v záujme minimalizácie tohto dočasného 
negatívneho vplyvu, aby výkopové práce v koryte tokov prebiehali mimo 
obdobia minimálnych prietokov povrchových tokov (august-september).  

• Zásah bude mať len dočasný charakter pričom pri dodržaní vyššie uvedenej 
povinnosti nebude mať vplyv na chránené druhy rastlín a živočíchov, prípadne 
biotopy národného alebo európskeho významu, ktoré sa nachádzajú v iných 
častiach tokov. 

 
10.18. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava: 

Zapracované podmienky z vyjadrenia /ní/  do podmienok SP: 

            Stavebník je povinný splniť nasledovné podmienky NDS:  
• Umiestnenie a realizácia stavby bude v zmysle predloženej PD vypracovanej 

projektantom 
• BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o., Bratislava, autorizovaným stavebným inžinierom 

Ing. Alojzom Vodanským,  z 02/2017. 
• Stavebník dodrží podmienky stanovené v povolení výnimky zo zákazu činnosti v 

ochrannom pásme diaľnice Dl vydaného MDV SR, ktoré sú zapracované v  bode 
10.6 predmetného stavebného povolenia. 

• Počas stavebných prác nesmie dôjsť k poškodeniu diaľnice Dl a jej súčastí. V 
prípade vzniku škody na majetku NDS je investor povinný ju bezodkladne 
odstrániť na vlastné náklady. Poškodenie zároveň oznámi NDS-SSÚD4 v Trenčíne, 
prípadne prekonzultuje spôsob a postup pri jej odstránení. 

 
10.19. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín: 

• Nestanovujú sa podmienky nakoľko, navrhovaná cyklotrasa sa nedotýka 
inžinierskych sietí v správe TVK a.s., TN.    

 
10.20. Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o. (RVS VV s.r.o.), Janka Palu 
2/3, 914 41 Nemšová: 
            Zapracované podmienky z vyjadrenia /ní/  do podmienok SP: 

• Stavebník je povinný pred začiatkom prác požiadať o vytýčenie existujúcich sietí 
v správe RVS VV s.r.o. Nemšová v trase stavby. 

• Stavebník je povinný akceptovať a skoordinovať stavbu s realizovanou stavbou 
v investorstve RVS VV s.r.o. Nemšová, na ktorej boli v decembri 2016 zahájené 
práce na rekonštrukcii ČOV Nemšová a na výstavbe kanalizácie, ktorých priebeh v 
rokoch 2017 a 2018, môže mať vplyv na realizáciu stavby cyklotrasy v okolí ČOV 
Nemšová. Postup prác na cyklotrase je povinný stavebník konzultovať so 
zástupcom RVS VV s.r.o. 
 

10.21. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, list z 11.04.2017             
vyjadrenie k PD pre stavebné konanie: 
            Zapracované podmienky z vyjadrenia /ní/  do podmienok SP: 

            Stavebník je povinný splniť nasledovné podmienky:   
• SO 08 Osvetlenie cyklistickej cestičky bude realizované pripojením na existujúce 

rozvody VO v k. ú. Orechové a v k. ú. Zamarovce. 
• V miestach súbehu stavby cyklotrasy Nemšová - Trenčín a vonkajších vedení VN 

v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava nenarušiť stabilitu 
podperných bodov a celistvosť uzemnenia. 
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• Informovať všetky osoby vykonávajúce  činnosť na stavbe a na stavenisku so 
skutočnosťou o prítomnosti nadzemného vedenia vysokého napätia a povinnosťou 
dodržiavať bezpečnostné  predpisy dané príslušnými normami STN. Upozorniť, že 
každé priblíženie osoby alebo mechanizmu k vodičom nadzemného vedenia 
vysokého napätia na vzdialenosť menšiu ako 3 metre je životu nebezpečné. V 
prípade potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov je možné požiadať 
(na základe objednávky, služba je spoplatnená v zmysle aktuálneho Cenníka 
služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.) o vypnutie v 
predstihu 30 dní pred plánovaným termínom. 

• Pri akomkoľvek poškodení zariadení v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. 
je nutné okamžite informovať Západoslovenskú distribučnú, a.s., SEZ Sever 
Trenčín, ul. 1.mája 11,Trenčín. 

• V zmysle  Zákona   o   energetike   č.251/2012   Z. z.,   plne  rešpektovať  všetky 
Elektro- energetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., 
nenarušiť stabilitu      
existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacích sústav možných pri 
výkopových prácach. 

• Pri realizácii hore uvedenej stavby nepríde ku križovaniu a súbehu s káblovými 
vedeniami VN a NN v majetku Západoslovenská distribučná, a.s.. 

10.22   Slovenský vodohospodársky podnik š. p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krásku, 63/834, 
            921 80 Piešťany: 
            Zapracované podmienky z vyjadrenia /ní/  do podmienok SP: 
            Stavebník je povinný plniť nasledovné podmienky správcu vodných tokov: 

• Svahy koryta tokoch z obidvoch strán lávok budú opevnené výškovo až po opory 
mosta. 

• Porušenú úpravu tokov a ochranné pásmo požadujeme uviesť do pôvodného stavu, 
terén zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt. 

• Uloženie kábla verejného osvetlenia na korune ochrannej hrádze, na strane 
vzdialenejšej od vodného toku Váh, v chráničke v hĺbke 0,5 m pod korunou hrádze. 
Chráničku prispôsobiť pojazdu ťažkej mechanizácie. 

• K realizačným prácam na danej stavbe a takisto aj k užívaniu cyklotrasy je 
stavebník povinný vypracovať  povodňový plán zabezpečovacích prác a odsúhlasiť 
s SVP š.p. Piešťany (kontaktná osoba: p. Pavol Uváčik, 033/7764 808) a následne 
ho predložiť Okresnému úradu Trenčín (Odboru starostlivosti o ŽP) na schválenie. 

• Z dôvodu realizácie prác periodickej údržby vegetačného opevnenia telesa 
ochrannej hrádze doriešiť, aby konštrukcia spevnenej cyklotrasy bola navrhnutá na 
nosnosť min. 9 t, ďalej v miestach hrádzových prechodov zrealizovať kryt aj na 
prechod ťažkých mechanizmov do inundačného územia. 

• Plne rešpektovať právo vstupu na upravené časti vodohospodárskych objektov ako 
aj právo na realizáciu investičných a neinvestičných aktivít na vodohospodárskom 
majetku, za účelom vykonávania Činností vyplývajúcich zo zákona č. 364/2004 Z. 
z. o vodách a iných osobitných predpisov, ktoré stavebník, resp. prevádzkovateľ 
cyklotrasy je povinný strpieť bez nároku na uhradenie prípadných škôd 
vzniknutých činnosťou našej organizácie.   

• Cyklistická doprava po vodohospodárskych objektoch bude prevádzkovaná v 
špecifických podmienkach.  

• Pohyb osôb na hrádzi je povolený na vlastné riziko. Správca vodného toku/hrádze 
nezodpovedá za škody vzniknuté na majetku tretích osôb vrátane ujmy na zdraví. 
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V prípade vzniku škôd na majetku a zdraví tretích osôb pri užívaní cyklotrasy, 
nájomca/ prevádzkovateľ cyklotrasy preberá právnu zodpovednosť za ich náhrady.  

• Stavebník zabezpečí, že pri vjazdoch na cyklotrasu a na informačných tabuliach 
budú vyvesené informácie o zásadách pohybu cyklistov a chodcov na 
vodohospodárskom majetku, vrátane informácie o zákaze vstupu na cyklotrasu v 
čase zvýšených prietokov vo Váhu, resp. v čase povodňovej situácie. 

• Kosenie trávnatých porastov obojstranne v šírke 1,0 m od krajnice cyklotrasy 
zabezpečí prevádzkovateľ cyklotrasy na vlastné náklady. 

• Užívanie vodohospodárskeho majetku za účelom zriadenia cyklotrasy a jej 
následného prevádzkovania bude riešiť „Nájomná zmluva", ktoré je na SVP, š.p. v 
štádiu ukončeného procesu odsúhlasovania. Zmluva upravuje vzťahy stavebníka 
ako aj prevádzkovateľa cyklotrasy s našou organizáciou. 

• Vykonávanie potrebnej údržby a opráv vozovky cyklotrasy zabezpečí jej 
prevádzkovateľ, ktorý za ne zodpovedá. 

• Prevádzkovateľ cyklotrasy musí zabezpečiť, aby jazdy dopravnými prostriedkami 
prevádzkovateľa cyklotrasy po korune hrádze boli vykonávané len v nevyhnutnom 
rozsahu a to za dodržania pravidiel bezpečnosti v špecifických podmienkach. Tieto 
jazdy budú vykonávané na vlastnú zodpovednosť. 

• Inštalácia akýchkoľvek značení a zariadení na vodohospodárskom majetku mimo 
tohto projektu môže byť realizovaná len so súhlasom správcu hrádze. 

• Kľúče od závor musia byť jednotné a odovzdané správcovi hrádze v požadovanom 
počte.  

• Zahájenie ako aj ukončenie realizačných prác je nutné vopred oznámiť v 
dostatočnom časovom predstihu (min. mesiac) na Správu povodia stredného Váhu 
Piešťany (Ing. Maligová, 033/7764 656, 0911  066169,  Ing. Gulanová,  0903 456 
376). Zástupcov správcu hrádze je nutné prizvať k preberacím konaniam, 
kontrolným dňom. 

• Rešpektovať, že  správca vodného toku si vyhradzujeme právo prevádzku 
cyklotrasy (alebo jej časti) kedykoľvek zastaviť alebo úplne obmedziť, a to z 
dôvodu údržby, opráv, modernizácií a rekonštrukcii vodného toku a iného 
vodohospodárskeho majetku, ale i z dôvodov mimoriadnych udalostí a 
odstraňovania ich následkov, či realizácie opatrení na ich predchádzanie. Nájomca 
(prevádzkovateľ cyklotrasy) bude v takýchto prípadoch povinný na požiadanie 
prenajímateľa (SVP, š.p.) okamžite zabezpečiť zastavenie resp. obmedzenie 
prevádzky cyklotrasy. Takisto prenajímateľ bude oprávnený v takýchto prípadoch 
okamžite zastaviť resp. obmedziť prevádzku cyklotrasy a súčasne bude oprávnený 
za týmto účelom na cyklotrase umiestniť i závoru, na čo ho nájomca týmto výslovne 
splnomocňuje a prenajímateľ toto splnomocnenie prijíma. Prevádzkovateľ je 
povinný zabezpečiť umiestnenie oznamov o tejto skutočnosti na všetkých 
vstupných bodoch na cyklotrasu. 

• Prevádzkovateľ cyklotrasy je povinný spracovať prevádzkový poriadok 
prevádzkovania tejto stavby, ktorý je povinný odsúhlasiť s SVP š.p. Piešťany a 
upraviť v ňom okrem iného i opatrenia na predchádzanie kolíznych situácií na 
cyklotrase i na vodohospodárskom majetku. Akékoľvek zmeny a doplnky 
prevádzkového poriadku sú viazané na predchádzajúci súhlas prenajímateľa (SVP, 
š.p.). 

•  SVP, š.p. nebude zodpovedať za škody spôsobené na cyklotrase, ktoré vzniknú jej 
prevádzkovateľovi v dôsledku mimoriadnych udalostí, ani za škody spôsobené 
počas vykonávania povodňových, zabezpečovacích prác. 
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• V prípade, že v dôsledku rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby vodohospodárskeho 

majetku dôjde k poškodeniu cyklotrasy, naša organizácia nie je povinná túto uviesť do 

pôvodného stavu ani uhradiť prevádzkovateľovi cyklotrasy náklady stým spojené. 

Uvedenie cyklotrasy do pôvodného stavu bude povinný si jej prevádzkovateľ 
zabezpečiť na vlastné náklady. 

• Stavebník berie na vedomie upozornenie SVP š. p. Piešťany, že vlastníkovi stavby 
umiestnenej vo vodnom toku a v inundačnom území bude vyplývať povinnosť na 
vlastné náklady podľa ust. § 47 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný 
zákon) dbať o jej riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý 
odtok vôd, nakoľko nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a 
ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa ust. § 49 ods. 5 vodného 
zákona. Z uvedeného bude vlastníkovi mostných objektov vyplývať povinnosť 
čistenia koryta v profile zriadených lávok.  

10.23. Obec Trenčianska Teplá: 
Zapracované podmienky z vyjadrenia  do podmienok SP: 

• Spracovateľ PD opraví výkres BP 39-3-34252 vyčiarknutím k.ú. Trenčianska 
Teplá. 

 
10.24.  Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, list zn. OU-TN-MPO-
2017/002746  z 31.03.2017- vyjadrenie 
Zapracované podmienky z vyjadrenia  do podmienok SP: 

• Stavebník Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20 A, 91101 
Trenčín je povinný ku kolaudácii predmetnej  stavby uzatvoriť kúpnu zmluvu so 
Slovenskou republikou, správcom Okresným úradom Trenčín na pozemky, ktoré 
sú zapísané na LV č. 3392 k. ú. Opatová  a zároveň predložiť znalecký posudok na 
stanovenie všeobecnej hodnoty majetku ako i súhlas s kúpou pozemkov od 
Biskupského úradu Nitra. 

 
10.25.  Slovenský pozemkový fond – Bratislava,  Búdková 36, 817 15 Bratislava: 
Zapracované podmienky z vyjadrenia  do podmienok SP: 
Stavebník Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20 A, 91101 Trenčín je 
povinný najneskôr ku kolaudácii predmetnej  stavby mať majetkovoprávne usporiadané 
pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe SPF (ďalej len „ pozemky SPF) a to: 

• pozemok KN E p. č. 552/3 o výmere 4 070 m , druh pozemku trvalé trávnaté 
porasty, zapísaný na liste vlastníctva (ďalej len „LV") č. 563, katastrálne územie 
Skalka, obec Skalka nad Váhom, v celosti, 

• pozemok KN E p. č. 925/2 o výmere 2 638 m , druh pozemku ostatné plochy, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 790, katastrálne územie Skalka nová Ves, obec 
Skalka nad Váhom, v celosti, 

• pozemok KN C p. č. 3985 o výmere 11011m, druh pozemku trvalé trávnaté porasty 
, zapísaný na liste vlastníctva č. 3039, katastrálne územie Opatová, obec Trenčín, v 
celosti, SPF, 

 
10.26.  Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor Námestie sv. Anny 7, 911 01 

Trenčín, 
 Zapracované podmienky z vydaného rozhodnutia  o odňatí poľnohospodárskej pôdy z PPF 

natrvalo: 
Stavebníkovi OÚ TN v zmysle rozhodnutia odníma poľnohospodársku pôdu natrvalo pre 
stavbu „Na bicykli  po stopách histórie cyklotrasa na úseku Nemšová - Trenčín" o celkovej 
výmere 6534 m" nasledovne: 
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v katastrálnom území Opatová 
Parcela 
E-KN 
číslo 

Parcela 
C-KN 
číslo 

Podľa GP 
parcela 
číslo 

Odnímaná 
výmera v 
ha 

Druh pozemku Kód BPEJ/skupina kvality/ 
% zastúpenia 
 

- 3985 
3997 

3985/6 
3997/2 

0,325
1 

Trvalý trávny 
porast 

0214062/6. skup. / 100% 

v katastrálnom území Skala 
Parcela 
E-KN 
číslo 

Parcela  
C-KN 
číslo 

Podľa GP 
parcela číslo

Odnímaná 
výmera v ha 

Druh pozemku Kód BPEJ/skupina kvality/ 
% zastúpenia 

552/3 386/13 386/18 0,2197 Trvalý trávny 
porast 

0214061 16. skup. / 100% 

v katastrálnom území Skalská Nová Ves 
Parcela 
E-KN 

Parcela 
C-KN 

Podľa GP 
parcela číslo

Odnímaná 
výmera v ha 

Druh pozemku Kód BPEJ/skupina kvality/ 
% zastúpenia 

439 
925/2 

439/5 439/53 
439/54 

0,066
5 
0,024

Trvalý trávny 
porast 

0214061 /6. skup./ 100% 

Rozsah a hranice trvalého odňatia v katastrálnom území Opatová sú definované hranicami 
novovytvorených parciel č. 3985/6, 3997/2. Parcela č. 3985/6 bola zameraná v geometrickom 
pláne č. 46087427-03/2017, vyhotovenom spoločnosťou ŠTRUPL s.r.o., Hany Meličkovej 27, 
841 05 Bratislava, úradne overenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 
06.02.2017 pod č. 111/17. Parcela č. 3997/2 bola zameraná v geometrickom pláne č. 
46087427-14/2017, vyhotovenom spoločnosťou ŠTRUPL s.r.o., Hany Meličkovej 27, 841 05 
Bratislava, úradne overenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 
15.03.2017 pod č. 239/17. 

Rozsah a hranice trvalého odňatia v katastrálnom území Skala sú definované hranicami 
novovytvorenej parcely č. 386/18. Parcela bola zameraná v geometrickom pláne č. 46087427-
04/2017, vyhotovenom spoločnosťou ŠTRUPL s.r.o.. Hany Meličkovej 27, 841 05 Bratislava, 
úradne overenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 06.02.2017 pod č. 
113/17. 

Rozsah a hranice trvalého odňatia v katastrálnom území Skalská Nová Ves sú definované 
hranicami novovytvorených parciel č. 439/53 a 439/54. Parcely boli zamerané v geometrickom 
pláne č. 46087427-05/2017, vyhotovenom spoločnosťou ŠTRUPL s.r.o., Hany Meličkovej 27, 
841 05 Bratislava, úradne overenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 
07.02.2017 pod č. 112/17. 

• Stavebník je povinný vykonať skrývku humózneho horizontu na základe schválenej 
bilancie do hĺbky 20 cm z natrvalo odnímanej poľnohospodárskej pôdy a bude 
použitá na vegetačné úpravy cyklotrasy, a to sadové úpravy, zahumusovanie 
svahov.  
Stavebník je povinný na zabezpečenie ochrany poľnohospodárskej pôdy splniť 
nasledovné podmienky: 

• Skrývkovú zeminu využiť hospodárne a účelne v zmysle § 2 ods. 7 vyhlášky č. 
508/2004. ktorou sa vykonáva § 27 zákona (ďalej len „vyhláška č. 508/2004"). 
Hospodárnym a účelným využitím skrývky humusového horizontu 
poľnohospodárskej pôdy z plôch trvalého odňatia poľnohospodárskej pôdy sa 
rozumie jej zhrnutie, odvoz a rozhrnutie na iné poľnohospodárske pozemky 
zodpovedajúcej kvality, zúrodnenie menej úrodných poľnohospodárskych pôd a jej 
použitie na výrobu kompostu alebo záhradnej pôdy, alebo na zlepšenie 
kvalitatívnych vlastností nepoľnohospodárskych pôd. ktoré neboli vyradené z 
biologického látkového kolobehu s rastlinstvom, ako je poľnohospodárska zeleň, 
ekologická zeleň a okrasná zeleň. 



 

20 

 

• Poľnohospodársku pôdu odňať v odsúhlasenom rozsahu a súčasne zabezpečiť, aby 
pri použití predmetnej pôdy nedošlo ku škodám na priľahlých pozemkoch a 
kultúrach. 

• Rešpektovať hranice záberu vyznačené v teréne podľa hraníc odnímanej parcely. 
• Dbať na to, aby pri stavebnej činnosti nedošlo k zhoršeniu prirodzených vlastností 

okolitej poľnohospodárskej pôdy. 
• Pred začiatkom stavebných prác vykonať skrývku humusového horizontu poľ. 

pôdy odnímanej natrvalo zo všetkých budúcich zastavaných a spevnených plôch a 
zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky HH 
schválenej v bode II. tohto rozhodnutia. Vlastná realizácia skrývky HH do hĺbky 
20 cm z plochy 6534 m" o objeme 1306,8 m3 musí byť vykonaná tak, aby materiál 
nebol premiešaný s menej kvalitnou zeminou z podložia a pri rozprestieraní na nový 
pozemok dbať na to, aby nedošlo k zhutneniu pôdy -napr. rozprestieraním mokrej 
skrývkovej zeminy, jej nerovnomerným rozprestretím, alebo prejazdmi ťažkých 
mechanizmov. Práce na skrývke vykonávať v období bez dažďov. 

• Vykonanie skrývky humusového horizontu oznámiť písomne listom na OU-TN-
PLO alebo elektronickou poštou (e-mail: plop.tn@minv.sk). 

• Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľ. pôdu odňatú týmto rozhodnutím až do 
realizácie stavby, najmä    chrániť ju pred zaburinením a porastom samonáletu 
drevín. 

• Za množstvo skrývaného humusového horizontu a jeho rozprestretie na 
poľnohospodárske pozemky zodpovedá investor stavby. 
 

10.27. Obec Skalka nad Váhom, Obecný úrad, 913 31 Skalka nad Váhom:  
Zapracované podmienky z vydaného rozhodnutia - súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo 

lesa v území s prvým stupňom územnej ochrany v rozsahu povoľuje výrub v rozsahu:: 

 
28 ks topoľ čierny (Populus nigra) 3 ks vŕba rakytová (Salix caprea) 1 ks vŕba biela (Salix 
alba)  špecifikovaných v predloženej dokumentácii - J.2 inventarizácia drevín v úseku km 
5,800 00 - km 6,800 00 Cyklotrasy Nemšová - Trenčín, rastúcich mimo lesa v území s prvým 
stupňom ochrany: 
parcela č. 955,  k.ú. Skalská Nová Ves, druh pozemku vodná plocha, príslušnosť k ZÚO 
pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce,  vlastník pozemku Slovenský 
vodohospodársky podnik š. p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica za 
nasledovných podmienok, ktorý je stavebník povinný splniť: 

• výrub drevín vykonať zazmluvnenou, odborne spôsobilou firmou mimo obdobia 
vegetačného pokoja, t. j. od 1. októbra do 31. marca; počas vegetačného obdobia je 
možné výrub vykonať len na základe kladného ornitologického posudku 
(vyjadrenie ornitológa, že na dotknutých drevinách sa nenachádzajú obsadené 
vtáčie hniezda),drevná hmota je vlastníctvom majiteľa pozemku, 

• žiadateľ v spolupráci s orgánom ochrany prírody označí dreviny určené na výrub 
predpísaným spôsobom najmenej 7 dní pred realizáciou výrubu, 

• žiadateľ je povinný uskutočniť výrub v jednom termíne v plnom rozsahu 
Stavebník vykoná  v súlade s § 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny na 
predmetnom pozemku primeranú náhradnú výsadbu za splnenia nasledovných 
podmienok: 
• náhradnú výsadbu žiadateľ zrealizuje v pomere 1:1,5 až 2 v druhovej skladbe  

 autochtónnych drevín tvrdého luhu (napr. jaseň, dub, javor, brest, ... s obvodom 
kmeňa min. 6 cm a výškou 2,5 m) riadne upevnených kolmi zabezpečujúcimi 
odolnosť voči zmenám počasia náhradná výsadba bude v celom rozsahu   
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realizovaná na tých istých pozemkoch pozdĺž telesa Cyklotrasy Nemšová - Trenčín 
km 5,800 00 až km 6,800 00, v súlade s projektom odsúhlaseným vlastníkom 
pozemku 

• termín vykonania výsadby: do 30.04.2018 
• žiadateľ doručí doklad o vykonaní náhradnej výsadby na konajúci správny orgán. 

 
10.28.  Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín: 
 Zapracované podmienky z vydaného rozhodnutia - súhlasu na výrub drevín rastúcich 

mimo lesa v území s prvým stupňom územnej ochrany v rozsahu povoľuje výrub 
v rozsahu:: 

  
- 1 ks odumretý ovocný strom s obvodom kmeňa 72 cm, 9 ks jabloň domáca (Malus 
domestica) s obvodom kmeňa 66, 64, 50, 76, 57, 56, 49, 74, 69 cm, 1 ks jelša lepkavá (Alnus 
glutinosa) s obvodom kmeňa 440 cm, 6 ks orech kráľovský (Juglans regia) s obvodom kmeňa 
128, 91,123, 79, 84,113 cm, 5 ks slivka domáca (Prunus sp.) s obvodom kmeňa 117, 43, 47, 
38,105 cm, 1 ks slivka trnková (Prunus spinosa) s obvodom kmeňa 28 cm, 1 ks marhuľa 
domáca (Armeniaca vulgaris) s obvodom kmeňa 44 cm, 2 ks čerešňa vtáčia (Prunus avium) s 
obvodom kmeňa 37, 95 cm, 2 ks slivka čerešňoplodá (Prunus cerasifera) s obvodom kmeňa 
63,58 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a 8,0 m2 orech kráľovský (Juglans regia) 
pňové výmladky rastúcich na pozemkoch parcč. C-KN 655/6, 656, k.ú Orechové, druh 
pozemku ostatné plochy a na výrub 7 ks javor poľný (Acer campestre) s obvodom kmeňa 82, 
54, 59, 49, 23, 66, 27 cm, 11 ks jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) s obvodom kmeňa 70, 64, 
109, 90, 94, 62, 105,117, 50, 40, 91 cm, 17 ks javor mliečny (Acer platanoides) s obvodom 
kmeňa 186, 77.101, 108, 91,40,63, 55, 79, 128, 70, 79, 85, 67, 85, 343, 180 cm, 2 ks hrab 
obyčajný (Carpinus betulus) s obvodom kmeňa 32, 27 cm, 1 ks topoľ čierny (Populus nigra) s 
obvodom kmeňa 279 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúcich na pozemku parc.č. 
C-KN 3998, k.ú. Opatová, druh pozemku ostatné plochy za nasledovných podmienok, ktorý 
je stavebník povinný splniť: 
 
- stanovené podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny 
v rozsahu: 

•  výrub drevín žiadateľ vykoná prednostne v období vegetačného pokoja od 1.10. do 
31. 3. bežného kalendárneho roka, a to len u drevín, ktoré boli na kmeni a 
koreňovom nábehu označené nezameniteľným spôsobom podľa vyhlášky, a po 
nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia na stavbu „Na bicykli po stopách 
histórie - cyklotrasa v úseku Nemšová - Trenčín"; v prípade výrubu drevín vo 
vegetačnom období je možné výrub vykonať až po vypracovaní odborného 
ornitologického posudku, dokazujúceho, že na drevinách určených na výrub 
nehniezdi chránený druh a po jeho doručení na orgán ochrany prírody. Posudok 
musí byť vypracovaný najviac 7 dní pred realizáciou výrubu a v prípade, že sa na 
drevine bude nachádzať chránený druh živočícha, je potrebné pred výrubom žiadať 
Ministerstvo životného prostredia SR o výnimku z ochrany Váhu na mierne 
svahovitom úzkom teréne. Tieto dreviny tvoria časť sprievodného porastu okolo 
vodného toku, čomu zodpovedá aj ich celkový stav. Najčastejšou formou 
poškodenia hodnotených drevín sú dutiny a rany po odlomených a orezaných 
konároch, sekundárny rozklad drevnej hmoty s predpokladom šírenia hubových a 
iných ochorení, olámané a preschnuté konáre v korune, preštíhlené, vyvetvené a 
asymetrické koruny, krivé kmene spôsobené nedostatkom životného priestoru, 
výskyt popínavých drevín na kmeňoch a v korunách. Zároveň sú dreviny v kolízii 
s plánovanou výstavbou cyklotrasy. 
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• V zápisnici z miestnej obhliadky aj v oboznámení s podkladmi pred vydaním 
rozhodnutia orgán ochrany prírody nesprávne uviedol číslo parcely určenej na 
náhradnú výsadbu. V zmysle §47 ods.6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov, orgán ochrany prírody opravuje zrejmú chybu v 
písaní v písomnom vyhotovení oboznámenia s podkladmi pred vydaním 
rozhodnutia značky USŽP-Z-2017/3469/70265 zo dňa 15.05.2017. Nesprávne 
uvedená parcela č. 566/2 k.ú. Opatová sa nahrádza novou parcelou, a to pare. č. 566 
k.ú. Opatová. 
Podľa § 95 ods.3 písm. d) zákona sa spoločenská hodnota drevín uplatňuje najmä 
pri rozhodovaní o náhradnej výsadbe a určovaní výšky finančnej náhrady za 
vyrúbané dreviny podľa § 48. Spoločenská hodnota drevín vyjadruje najmä ich 
biologickú a ekologickú hodnotu, ktorá sa určuje s prihliadnutím na ich vzácnosť, 
ohrozenosť a plnenie mimoprodukčných funkcií, preto ju nemožno porovnávať s 
nákupnou/trhovou hodnotovou navrhovaných drevín (sadeníc) alebo odvodzovať 
spoločenskú hodnotu stromov určených na náhradnú výsadbu na základe 
stanoveného minimálneho obvodu kmeňa stromov pri výsadbe. Orgán ochrany 
prírody pri určovaní rozsahu náhradnej výsadby zohľadňuje aj skutočnosť, že jej 
vykonanie v sebe pre žiadateľa zahŕňa aj ďalšie náklady (napr. zabezpečenie 
sadbového materiálu - dovoz, vykopanie jamy, pomocný sadbový materiál - 
hnojivo, koly, upevňovací a mulčovací materiál, zálievka, príprava územia na 
výsadbu -rekultivácia, vyčistenie, vyrovnanie, prekyprenie,..), na rozdiel od 
situácie, keď je uložená žiadateľovi finančná náhrada za vyrúbané dreviny. V 
sadovníckej praxi tieto „ostatné" náklady spojené s výsadbou nových drevín 
väčšinou prevyšujú náklady na samotný rastlinný materiál. Zároveň v zmysle 
ustanovení § 48 zákona ods.1 orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na 
výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na 
vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa; uprednostňuje pritom 
geograficky pôvodné a tradičné druhy. Stanovenie rozsahu a druhového zloženia 
náhradnej výsadby je teda na rozhodnutí konajúceho orgánu, ktorý priamo v teréne 
pri miestnom zisťovaní posúdi zdravotný stav a vhodnosť druhového zloženia 
drevín v danom prostredí, priestorové pomery riešeného pozemku, jeho plánované 
využitie, trasovanie inžinierskych sietí, umiestnenie stavebných objektov, 
lokalizáciu a funkčné využitie susedných stavieb, svetelné podmienky pre zdravý 
vývoj rastlín, atď. Asanovane stromy na pozemkoch budú nahradené novými 
drevinami, určenými orgánom ochrany prírody v rozhodnutí, na základe princípov 
a poznatkov zásad sadovníckej a krajinárskej tvorby.  
 

10.29.  Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, odbor starostlivosti o 
životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia / 
OU-TN-OSZP3--2017/021400-005-TNI zo 6.7.2017 Rozhodnutie:  
Zapracované podmienky z vydaného rozhodnutia:,  
Žiadateľovi povoľuje  stínanie a odstraňovanie stromov a krov na pozemkoch parc. č. KN-C 
655/6, 656 v k. ú. Orechové, 3998 v k. ú. Opatová, 955 v k. ú. Skalská Nová Ves, a to : stínanie 
a odstraňovanie stromov a krov 29 drevín v k. ú. Orechové, 44 drevín v k. ú. Opatová + 1 
vývrat, 32 drevín v k. ú. Skalská Nová Ves, ktoré  sa uskutoční v súlade s lokalizáciou podľa 
inventarizácie drevín a jeho doplnku, ktoré v 04/2017 a 05/2017 vypracoval AWE Atelier s.r.o., 
Piešťany,  pri dodržaní nasledovných podmienok: 

• Práce bude realizovať zhotoviteľ na základe výberového konania. 
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• Začiatok a koniec prác oznámiť písomne na Okresný úrad Trenčín, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, správcovi vodného toku – SVP, š. p., OZ 
Piešťany, orgánu ochrany prírody a krajiny – Mesto Trenčín, Obec Skalka nad 
Váhom. 

• Výrub drevín prednostne vykonať v čase vegetačného pokoja od 1. októbra do 31. 
marca. 

• Počas odstraňovania drevín koryto toku udržiavať neustále v prietočnom stave, 
kmene stromov a haluzinu ihneď odstraňovať z inundácie, aby nevytvárala 
prekážky. Drevnú hmotu sústrediť v rámci katastrálnych území na jednom mieste 
a odovzdať správcovi vodného toku. 

• Pri výrube nepoškodiť brehové opevnenie a svahy ochrannej hrádze. Prípadné 
zásahy do brehov vodného toku a ochrannej hrádze uviesť do pôvodného stavu. 

• Výrub realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu ostatných drevín, ktoré nie sú 
určené na výrub. 

• Pred realizáciou výrubu zabezpečiť povolenie vstupu na pozemky a účelové 
komunikácie v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., prípadne vo 
vlastníctve tretích osôb. 

• Vzniknuté škody na majetku uhradiť v zmysle Občianskeho resp. Obchodného 
zákonníka. 

• Zabezpečiť, aby pri prácach neunikli do povrchových vôd znečisťujúce látky. Pri 
práci používať len také zariadenia a postupy, ktoré sú vhodné z hľadiska ochrany 
vôd. 

• 10. Pri prácach dodržať všetky zákonné ustanovenia, príslušné technické normy a 
predpisy, týkajúce sa bezpečnosti práce. 

10.30.  Slovenský vodohospodársky podnik š. p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krásku, 63/834, 
921 80 Piešťany,  /Orechové, Skalská Nová Ves – Stanovisko k výrubu stromov/: 

V zmysle vyjadrenia SVP, š. p. Piešťany je stavebník je povinný dodržať nasledovné 
podmienky: 

• Práce môžu prebehnúť len na základe právoplatného povolenia na výrub v súlade 
so zákonom o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z. Stanovisko SVP š. p. 
povolenie na výrub v žiadnom prípade nenahrádza. Bude dodržaná podmienka 
vydaná OU OOP a VZŽP uvedená v liste OÚ-TN-OSZP3-2016/028903-002BEN zo 
dňa 28.9.2016, že nedôjde k výrubu drevín v brehových porastoch vodných tokov. 
V zmysle §23 a §49 vodného zákona č. 364/2004 Z. z., pobrežným pozemkom je 
pozemok do 10m od brehovej čiary toku Váh a 5m od brehovej čiary toku 
Orechovský potok. Započatie prác je potrebné ohlásiť a koordinovať so 
zodpovednými úsekovým technikom na Správe povodia stredného Váhu II. - Ing. 
Maslová (tel. 0903 721 443). 

• S drevnou hmotou vyťaženou na pozemkoch vo vlastníctve našej organizácie bude 
naložené podľa jej pokynov. 

• Prípadné zásahy do pobrežných pozemkov požadujeme neodkladne uviesť do 
pôvodného stavu. Týmto stanoviskom nie sú dotknuté ďalšie platné zákony, právne 
predpisy a záujmy tretích osôb. 

 
10.31.  Obec Skalka nad Váhom, Obecný úrad, 913 31 Skalka nad Váhom, / stanovisko 
obce k výrubu drevín/: 
V zmysle vyjadrenia Obce Skalka nad Váhom je stavebník je povinný dodržať nasledovnú 
podmienku:  
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Pri výrube 32 ks drevín v špecifikácii topoľ čierny - Populus nigra - 28 ks, vŕba rakytová - 
Salix caprea a 1 ks vŕba biela - Salix alba, ktoré rastú na parcele CKN č. 955 (vlastník 
Slovenský vodohospodársky podnik š.p. ) v k.ú. Skalská Nová Ves postupovať v súlade 
zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

10.32. Slovenský vodohospodársky podnik š. p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krásku, 63/834, 
921 80 Piešťany / Orechové, Opatová –vyjadrenie k náhradnej výsadbe drevín/: 
V zmysle vyjadrenia Obce Skalka nad Váhom je stavebník je povinný dodržať nasledovné 
podmienky:  

• Náhradná výsadba je uložená v rozsahu 79 ks spolu, na pozemkoch parc. č. 741/2 
k.ú. Orechové a parcely č. 566 a 4068 k.ú Opatová. Bude vykonaná pozdĺž vodných 
tokov v spone minim.12m, vo vzdialenosti 1,5-2m od hranice pozemku smerom k 
toku. 

• Naša organizácia ako správca a vlastník dotknutých pozemkov s predloženou 
žiadosťou súhlasí. požadujeme dodržať nasledovné podmienky: 

• Všetky zásahy do ochranného pásma toku a pobrežných pozemkov požadujeme 
neodkladne uviesť do pôvodného stavu, terén v miestach zásahu vyrovnať a 
zatrávniť. Upozorňujeme, že tu nesmú byť ponechané kamene či iné predmety 
brániace bezpečnému výkonu správy na toku. Pred započatím prác žiadame 
upovedomiť o tejto skutočnosti zodpovedného technického pracovníka našej 
organizácie - Ing. Maslová, tel.0903721443 a riadiť sa jej pokynmi. Pred 
umiestňovaním výsadby a výkopových prácach overiť podzemné IS.  

• Po vykonaní výrubov budú korene a konáre odvezené na riadenú skládku, resp. 
oprávnenej organizácii na spracovanie pre druhotné využitie. Očistené kmene 
stromov žiadame v zmysle nášho vyššie uvedeného vyjadrenia k výrubom 
zápisnične odovzdať na mieste - zástupcom našej organizácie (Ing. Maslová). 

 
10.33.     Pri kolaudácii stavby stavebník predloží: 

• Splnenie podmienok vyššie uvedených. 
• Doklady o zneškodnení odpadov vyprodukovaných počas výstavby. 
• Porealizačné zameranie stavby v digitálnej forme vo formáte dgn alebo dwg v 

súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Bpv (polohopis, výškopis a 
všetky inžinierske siete vrátane zoznamu súradníc). 

• Projekt trvalého dopravného značenia na podklade skutočného vyhotovenia stavby 
(v prípade odlišnej realizácie dopravného riešenia oproti schválenému riešeniu v 
stavebnom konaní, je potrebné predložiť aj nový súhlas Okresného dopravného 
inšpektorátu OR PZ SR v Trenčíne a určenie dopravného značenia), 

• zápisnične odovzdať stavbou dotknuté miestne komunikácie správcovi miestnych 
komunikácii,  

• ku kolaudácii  musí byť povoľujúcemu stavebnému  úradu  ako  doklad  predložené  
súhlasné stanovisko príslušného cestného správneho orgánu s kolaudáciou stavby. 

• SVP, š. p. a zástupcom SVP, š. p odovzdať  najneskôr v deň kolaudačného konania 
stavby projekt skutočného vyhotovenia stavby. 

• Vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu od Okresného úrad Trenčín, Odboru 
starostlivosti o životné prostredia, oddelenia štátnej ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, ako vecne a 
miestne príslušný orgán správy v odpadovom hospodárstve. K žiadosti o vyjadrenie 
doložiť prehľad jednotlivých druhov odpadov v tonách a využitie alebo 
zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov v súlade s ustanovením zákona o 
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odpadoch. (Vážne lístky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie alebo využitie 
odpadov od oprávnených organizácií). 

• Investor po ukončení prác odovzdá NDS, oddeleniu majetkovej správy projekt 
skutočného vyhotovenia a geodetické zameranie (v digitálnej a tlačenej forme) vo 
formáte DGN v počte  2 ks. 

• Vyjadrenie dotknutých orgánov ku kolaudácii. 
• Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov  pod stavbou. 

11.   Stavba 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 mu je stavba povolená je povinný plniť a 
          po  doručení tohoto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje. 

   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  zo strany účastníkov konania neboli podané námietky. 
 

O d ô v o d n e n i e. 
 

         Stavebník  Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, 
IČO: 36 126 624 v zastúpení Banské projekty s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava IČO: 31 
396 828 požiadal dňa 03.04.2017 Mesto Nemšová o vydanie  stavebného povolenia na 
inžiniersku líniovú stavbu pod názvom: ,,Na bicykli po stopách histórie - cyklotrasa v úseku 
Nemšová - Trenčín“. Na stavbu bolo  vydané územné rozhodnutie Mestom Nemšová  dňa 
29.9.2016 pod číslom: OV/ 666/2016/PR-1908/16/3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
30.10.2016 a opravy chyby v písomnom vyhotovení ÚR vydanom Mestom Nemšová dňa 
10.3.2017 pod číslom: OV/227/2017-2/PR-491/2017.  
Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové 
komunikácie podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)  v nadväznosti na § 3a ods.  5 zák. 
č. 135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
cestný zákon) po dohode s dotknutými špeciálnymi stavebnými úradmi v pôsobnosti,  ktorých 
je po jednotlivých katastrálnych územiach navrhovaná a umiestnená predmetná líniová stavba 
/ t. j.:  Mesto Trenčín, Obec Zamarovce, Obec Trenčianska Teplá a Mesto Nemšová / a § 16 a 
§ 22 ods. 2 zák. č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (cestný zákon), § 2 zákona č. 
416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie 
územné celky prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 62 a § 63 stavebného zákona v stavebnom 
konaní  s dotknutými orgánmi a známymi účastníkmi konania. Stavebný úrad dňa 21.04.2017 
pod číslom OV/376/2017-2/PR-882/2017 oznámil začatie stavebného konania v súlade s 
ustanovením § 61 ods. 1 v nadväznosti na § 61 ods. 4 stavebného zákona všetkým známym 
účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne nariadil ústne konanie spojené 
z miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 23. mája 2017 o 10 .00 hod. so stretnutím 
v zasadačke MsÚ Nemšová. Účastníkom konania - vlastníkom parciel pod stavbou 
a vlastníkom susedných parciel dotknutých stavbou sa oznámenie doručilo  formou verejnej 
vyhlášky z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania vyvesením na úradnej tabuli príslušného 
mesta resp. príslušnej obce.  Každá dotknutá obec a mesto obdržali spolu s oznámením pre 
účastníkov konania 1 krát PD líniovej stavby. Do podkladov žiadosti mohli účastníci 
nahliadnuť na MsÚ Nemšová počas úradných hodín alebo u stavebníka. Účastníci konania boli 
upozornení, že v zmysle § 61 stavebného zákona si môžu písomne uplatniť svoje námietky 
a pripomienky k žiadosti o vydanie stavebného povolenia na meste Nemšová, MsÚ Nemšová 
a to najneskoršie pri ústnom pojednávaní dňa 23.5.2017. V rovnakej lehote oznámia svoje 
stanoviská i dotknuté orgány inak na ne nemusí stavebný úrad prihliadať. Na konaní požiadal 
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zástupca TSK o predĺženie termínu na vydokladovanie žiadosti o zmluvy o zriadení vecných 
bremien pod stavbou, ktoré boli v procese podpisu. Stavebný úrad žiadosti vyhovel a predĺžil 
termín po vzájomnej  dohode o 30 dní.  Zmluvy boli doložené 13.6.2017. Stavebný úrad v 
uskutočnenom konaní o povolení 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/ 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. 
PD je spracovaná v súlade s vydaným rozhodnutím o umiestnení stavby. S výrubmi 
a náhradnou výsadbou súhlasia vlastníci pozemkov aj dotknuté orgány. Vyjadrenia dotknutých 
orgánov, organizácií ako i správcov sietí a vlastníkov sú kladné  a nie sú protichodné ich 
podmienky sú zapracované do podmienok rozhodnutia s tým, že ukladajú stavebníkovi ich 
plniť. 
V stavebnom konaní  neboli vznesené námietky účastníkov konania. 
Ž i a d o s ť  o  p o v o l e n i e  s t a v b y  b o l a  d o l o ž e n á  v y j a d r e n i a m i :  

− Projektovou dokumentáciou pre SP a realizáciu stavby, ktorú vypracoval zhotoviteľ: 
Banské PROJEKTY, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava. 

− Snímkami z KM po jednotlivých územiach. 
− Výpisom z listov  vlastníctva. 
− Vyjadreniami a stanoviskami a rozhodnutiami vlastníkov, dotknutých orgánov 

a správcov sietí k projektu stavby, ktorých stanoviská a pripomienky boli zapracované 
do predmetného stavebného povolenia. 

− Zmluvami o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena.  
 

     V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali 
povolenie stavby a stavebný úrad vydáva predmetné stavebné povolenie. 

Správny poplatok: Podľa § 4 ods. 1 písmena a) zák. NR SR č.. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov je žiadateľ oslobodený od 
platenia správnych poplatkov. 

 
 

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 oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona 

a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Trenčín, mesta Nemšová, obce 

Trenčianska Teplá, obce Skalka nad Váhom, obce Zamarovce a to  spôsobom v mieste 

obvyklým. Posledný deň tohto vyvesenia je dňom doručenia.  
 
 
 
 
                                                                                                             Ing. František  B a g i n 
                                                                                                                   primátor mesta 
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Mesto Trenčín: 
VYVESENÉ DŇA:  
ZVESENÉ DŇA:  
POTVRDENÉ DŇA: 
                                                                                                 –––––––––––––––––––––––– 
                                                                                                       Mestský úrad Trenčín  
                       podpis, pečiatka 
 
 
 
 
Mesto Nemšová: 
VYVESENÉ DŇA:  
ZVESENÉ DŇA:  
POTVRDENÉ DŇA: 
 
                                                                                                   –––––––––––––––––––––––– 
                                                                                                       Mestský úrad Nemšová  
                       podpis, pečiatka 
 
 
Obec Trenčianska Teplá: 
VYVESENÉ DŇA:  
ZVESENÉ DŇA:  
POTVRDENÉ DŇA: 
 
                                                                                                    –––––––––––––––––––––––– 
                                                                                               Obecný úrad Trenčianska Teplá 
                       podpis, pečiatka 
 
 
 
Obec Skalka nad Váhom: 
VYVESENÉ DŇA:  
ZVESENÉ DŇA:  
POTVRDENÉ DŇA: 
 
                                                                                                     –––––––––––––––––––––––– 
                                                                                               Obecný úrad Skalka nad Váhom 
                       podpis, pečiatka 
 
 
Obec Zamarovce: 
VYVESENÉ DŇA:  
ZVESENÉ DŇA:  
POTVRDENÉ DŇA: 
 
                                                                                                     –––––––––––––––––––––––– 
                                                                                                     Obecný úrad Zamarovce
                          podpis, pečiatka 
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Upozornenie: Účastníkom konania - vlastníkom parciel pod stavbou a vlastníkom susedných parciel 
dotknutých stavbou sa doručuje oznámenie formou verejnej vyhlášky z dôvodu veľkého počtu 
účastníkov konania vyvesením na úradnej tabuli príslušného mesta resp. príslušnej obce Každá dotknutá 
obec a mesto obdržia spolu s oznámením pre účastníkov konania 1 krát PD líniovej stavby. 
 
 
Doručí sa: 
Navrhovateľ: 

1. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín  
 v zastúpení BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava 

Účastníci konania: 
2. Mesto Nemšová, MsÚ Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 
3. Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 01 Trenčín 
4. Obec Trenčianska Teplá, M. R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá  
5. Obec Skalka nad Váhom, Skala 103, Skalka nad Váhom 
6. Obec Zamarovce, Zamarovská 97, 911 05 Zamarovce 
7. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
8. Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta č. 36, 817 47 Bratislava 11 
9. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 
10. Slovenský vodohospodársky podnik š. p., riaditeľstvo OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 

834/3, 921 80 Piešťany 
11. Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 
12. Doručí sa verejnou vyhláškou:  veľký počet účastníkov konania v rozsahu: 

A. Vlastníci parciel dotknutých stavbou : 
- v k. ú. Trenčianska Teplá na pozemkoch registra E-KN:  
      6110/1, 6111/1, 6112/1, 6113/1, 6114/1, 6115/1, 6116/1, 6117/1, 6118/1, 6119/1,       

6120/1, 6121/1, 6122/1, 6123/1, 6124/1, 6125/1, 6126/1, 6126/2, 6126/2, 6127/1, 
6129/2, 6129/1, 6130/1, 6131/1, 6132/1, 6133/1, 6134/1, 6135/1, 6136/1, 6137/3, 
6138/3, 6139/3, 6140/3, 6141/3, 6142/2, 6143/3, 6144/3, 6145/3, 6146/3, 6147/3, 
6148/3, 6149/3, 6150/3, 6151/3, 6152/3, 6153/3, 6154/3, 6155/3, 6156/3, 6157/3, 
6158/3, 6159/3, 6160/3, 6161/3, 6164/3, 6165/3, 6166/3, 6167/3, 6168/3, 6169/3, 
6172/3, 6173/3, 6178/3, 6179/3, 6180/3, 6183/3, 6186/3, 6187/3, 6188/3, 6191/3, 
6192/3, 6193/3, 6194/3, 6201/3, 6202/3, 6203/3;  

- v k.ú. Trenčianska Teplá na pozemkoch registra C-KN: 
6106/101, 6106/102, 6106/105, 6106/106, 6106/109, 6106/110, 6106/113, 6106/114,  
6106/117, 6106/118, 6106/121, 6106/122, 6106/125, 6106/126, 6106/129, 6106/130, 
6106/133, 6106/134, 6060/137, 6106/138, 6106/141, 6106/142, 6106/145, 6106/146, 
6106/149, 6106/150, 6106/153, 6106/154, 6106/157, 6106/158, 6106/161, 6106/162, 
6106/165, 6106/166, 6106/169, 6106/170, 6106/173, 6106/174, 6106/177, 6106/178, 
6106/182, 6106/183, 6106/186, 6106/188, 6106/189, 6106/190, 6106/191, 6106/193, 
6106/194, 6106/195, 6106/196, 6106/197, 6106/198, 6106/200, 6106/201, 6106/202, 
6106/203, 6106/204, 6106/205, 6106/207, 6106/209, 6106/210, 6106/211, 6106/212, 
6106/213, 6106/215, 6106/216, 6106/217, 6106/218, 6106/219, 6106/220, 6106/221, 
6106/222, 6106/223; 

- v k.ú. Nemšová na pozemkoch registra C-KN: 4436, 4434, 2500/2, 864/1, 864/2, 865, 
1903/1, 2500/3, 2512/2, 1898/111, 1898/90, 1898/88, 1898/1;  

- v k.ú. Nemšová na pozemkoch registra E-KN: 2508/3, 1896, 2513, 2508/6, 1898, 
2508/2, 2508/5, 2508/1, 772;  

- v k.ú. Ľuborča na pozemkoch registra C-KN: 2540, 1003, 2571, 650/46, 649/1, 
949/2, 2532/2, 2534, 2525/1. 
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- v k.ú. Ľuborča na pozemkoch registra E-KN: 2-22/2, 2-22/3, 1-111/1 (zápisom MPV 

na základe Geometrického plánu č. 6/2017 z 23.01.2017 „na  oddelenie  pozemku  p. č. 

649/6,7 na majetkoprávne vysporiadanie“ do KN,  stavbou  dotknutá časť parc. č. 1-

111/1 prechádza do reg. C-KN ako parc. č. C-KN č. 649/6) 
- v k.ú. Kľúčové na pozemkoch registra C-KN: 1810, 1809; 
- v k.ú. Újazd na pozemkoch registra C-KN: 380, 388, 387, 384, 386, 383, 402, 401, 

400, 406, 382, 381; 
- v k.ú. Skalská Nová Ves na pozemkoch registra C-KN: 955, 439/5,  

            (zápisom odňatej pôdy z PPF natrvalo do KN  na základe Geometrického plánu č.  

05/2017 z 21.01.2017 na  oddelenie  pozemku  p. č. 439/53,54, na odňatie 

poľnohospodárskej pôdy z PPF p. č.  439/53,54“ sa parc .č.  439/5 nahrádza parc. č. 

439/53 a č.439/54  ) 

- v k.ú. Skalská Nová Ves na pozemkoch registra E-KN: 925/2, 439 
            (po zápise trvalého odňatia prechádzajú obe do reg. C-KN 439/53,439/54) 

            (zápisom odňatej pôdy z PPF natrvalo do KN  na základe Geometrického plánu č.  

05/2017 z 21.01.2017 „ na  oddelenie  pozemku  p. č. 439/53,54, na odňatie 

poľnohospodárskej pôdy z PPF p. č.  439/53,54“ sa parc. E-KN č.  925/2 a č. 439  

nahrádzajú parc. C-KN. č.439/53 a č.439/54) 

- v k.ú. Skala na pozemkoch registra C-KN:- 392/3, 387/2, 386/13 (zápisom odňatej 

pôdy z PPF natrvalo do KN   na základe Geometrického plánu č .04/2017 z 21.01.2017“ 

na  oddelenie pozemku p. č. 386/17,18, na majetkoprávne vysporiadanie a odňatie z  

PPF p.č.386/18“  sa parc. č.  386/13 nahrádza parc. č. 386/18),  

- v k.ú. Skala na pozemkoch registra E-KN: 552/2, 552/3 (zápisom odňatej pôdy z PPF 

natrvalo do KN   na základe Geometrického plánu č .04/2017 z 21.01.2017“ na  

oddelenie pozemku p. č. 386/17,18, na majetkoprávne vysporiadanie a odňatie z  PPF 

p. č. 386/18“  sa parc .č.  552/3 nahrádza parc. č. 386/18),  

v k.ú. Opatová na pozemkoch registra C-KN: 3957, 3958, 3959, 3965, 3967, 3970, 
(zápisom MPV  na základe Geometrického plánu č.  25/2017 z 15.02.2017 „na 

oddelenie pozemkov parc. č. 3957/1-4, 3958/1-4, 3959/1-2, 3965/1-5, 3967/1-2 

a  3970/1-4“ do KN,  stavbou  dotknutá časť pozemkov parc. č. 3957, 3958, 3959, 3965, 

3967 a 3970 bude vedená ako pozemky parc. č. 3957/1,2, 3958/2,3, 3959/2, 

3965/2,3,4,5, 3967/2 a  3970/2,3) 3985 (zápisom odňatej pôdy z PPF natrvalo do KN   

na základe Geometrického plánu č. .  03/2017 z 21.01.2017 „na  oddelenie  pozemku  p. 

č. 3985/5,6,7,8 (predtým TTP) na odňatie poľnohospodárskej pôdy z PPF p. č. 3985/6“  

sa parc. č.  3997 nahrádza parc. č. 3985/6),  3997 (zápisom odňatej pôdy z PPF 

natrvalo do KN   na základe Geometrického plánu č.  14/2017 zo 14.02.2017 „ na  

oddelenie  pozemku  p. č. 3997/1,2 (predtým TTP) na odňatie poľnohospodárskej pôdy 

z PPF p. č. 3997/2 “ sa parc. č.  3997 nahrádza parc. č. 3977/2), 3994, 3998, 3992, 
3993, 4006, 4000, 4001, 3999, 

- v k.ú. Zamarovce na pozemkoch registra C-KN: 633, 946/3, 635, 942 
- v k.ú. Zamarovce na pozemkoch registra E-KN: 376/2, 376/1, 339/1 
- v k.ú. Orechové na pozemkoch registra C-KN: 656, 657/1, 655/6. 

 
 Vlastníci susedných parciel a susedných  stavieb:  
- v k. ú. Trenčianska Teplá na pozemkoch registra „C“ parc. č. 6106/72 a to v časti 

pozemkov registra „E“, ktoré tvoria časti pozemku reg.“C“ parc. č. 6106/72.Ide 
o pozemky registra „E“ parc. č. 6115 až 6203; 

- v k.ú. Nemšová na pozemkoch registra E-KN: 866, 1894/14, 1898/3, 1898/18, 
1898/22, 1898/23, 1898/25, 1898/30, 1898/31, 1898/32, 1898/37, 1898/51, 1898/76, 
1898/78, 1898/79, 1898/91, 1898/104, 1898/110, 1898/157-160, 1898/167-169, 
1898/194, 1898/233, 1 
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- 898/236, 1898/237, 1898/283, 1898/2 1903/2, 4432, 4433; 
 
 

- v k.ú. Nemšová na pozemkoch registra C-KN – susedné stavby: 771/20, 771/24, 
771/27, 867/2až8, 868/1až3, 1894/11, 1898/6, 1898/92, 1898/109, 1898/203, 1898/223, 
1898/230, 1898/235, 1898/244, 1898/274, 1898/279, 1898/292, 1898/294; 
 

- v k.ú. Ľuborča na pozemkoch registra C-KN:  104/1,2, 107/1,2, 111/1,2, 112/1,2, 
115/1,2, 650/26, 650/50, 694/3, 1002, 1004, 1005, 2565 - 2570, 2572, 2574, 2536, 2541, 
2525/5, 2578; 

  
- v k.ú. Ľuborča na pozemkoch registra C-KN – susedné stavby:  650/44,45, 

2532/1,3,4,5, 6,  2535/3, 2537, 2538, 2539; 
 
- v k.ú. Kľúčové na pozemkoch registra C-KN: 1807, 1817, 1818, 1819, 1820, 

1821,1822, 1825, 1826, 1827, 1831; 
 

- v k.ú. Újazd na pozemkoch registra C-KN: 370, 385, 392, 393, 394, 399, 403, 404, 
407, 409, 1813; 
 

- v k.ú. Skalská Nová Ves na pozemkoch registra C-KN: 439/6, 439/7, 439/25, 
pozemok registra „C“ parc. č. 955  a to v časti pozemkov registra „E“, ktoré tvoria 
časti pozemku reg. “C“ parc. č. 955. Ide o pozemky registra „E“ parc. č. 440 až 453, 
454/1,454/2; 

 
- v k.ú. Skala na pozemkoch registra C-KN: pozemok registra „C“ parc. č. 392/1 a to 

v časti pozemkov registra „E“, ktoré tvoria časti pozemku reg. “C“ parc. č. 392/1. Ide 
o pozemky registra „E“ parc. č. 552/1; pozemok registra „C“ parc. č. 386,14  a to v 
časti pozemkov registra „E“, ktoré tvoria časti pozemku reg. “C“ parc. č. 386/14. Ide 
o pozemky registra „E“ parc. č. 285, 553,10285; 

 
- v k.ú. Opatová na pozemkoch registra C-KN: 3961, 3962, 3963, 3964, 3986, 3987, 

3993, 3997, 4003, 4004; 
 
-   v k.ú. Zamarovce na pozemkoch registra C-KN: 630, 632, 634, pozemok registra 

„C“ parc. č. 736 a to v časti pozemkov registra „E“, ktoré tvoria časti pozemku reg. 
“C“ parc. č. 736. Ide o pozemky registra „E“ parc. č. 340, 341, 342, pozemok registra 
„C“ parc. č. 737/1 a to v časti pozemkov registra „E“, ktoré tvoria časti pozemku reg. 
“C“ parc. č. 737/1. Ide o pozemky registra „E“ parc. č. 399/1,  pozemok registra „C“ 
parc. č. 736 a to v časti pozemkov registra „E“, ktoré tvoria časti pozemku reg. “C“ 
parc. č. 736. Ide o pozemky registra „E“ parc. č. 340, 341, 342,  pozemok registra „C“ 
parc. č. 921 a to v časti pozemkov registra „E“, ktoré tvoria časti pozemku reg. “C“ 
parc. č. 921. Ide o pozemky registra „E“ parc. č. 376/2, pozemky registra „C“ 
parc.č.922, 934; pozemok registra „C“ parc. č. 939 a to v časti pozemkov registra „E“, 
ktoré tvoria časti pozemku reg. “C“ parc. č. 939. Ide o pozemky registra „E“ parc. č. 
379, 380, 381/1,2, 382, 383, 384, 385, 386, 387; 

 
- v k.ú. Zamarovce na pozemkoch registra C-KN – susedné stavby: 1, 5/1, 5/2, 5/3, 

9/1, 11, 16, 18, 20/1, 20/3, 22, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 39, 145, 146, 147, 155, 156, 162, 
163, 164, 171, 180, 182, 190, 193, 194, 206/2, 207, 208, 215, 216, 220, 221, 222, 237; 

 
 -    v k.ú. Orechové na pozemkoch registra C-KN: 655/2, 655/6, 658/1, 742, 737/1, 763; 
 
 -   v k.ú. Orechové na pozemkoch registra C-KN– susedné stavby: 1,2,3,4,5,6, 7/1,2, 

9/1,3,4, 10, 11/1, 13/1, 13/2, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 26/1,2, 27/1, 28, 29, 30/1, 31, 34, 
38, 43, 44, 46.  
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Dotknuté orgány: 

13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ul. Nemocničná č. 4, 
911 01 Trenčín 

14. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, ul. Jesenského č. 36, 911 01 
Trenčín 

15. ORPZ – Okresný dopravný inšpektorát, ul. Kvetná č. 7, 911 49 Trenčín 
16. Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a PK, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 
17. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 
18. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. Odpadového 

hospodárstva, ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 
19. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. štátnej vodnej 

správy, ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 
20. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. ochrany prírody 

a krajiny, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 
21. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. štátnej správy 

ochrany ovzdušia, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 
22. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, pracovisko Nitra, 

Mostná 66, 949 01 Nitra 
23. Okresný úrad Trenčín, Odbor krízového riadenia, ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 

Trenčín 
24. Okresný úrad Trenčín, Odbor dopravy a PK, ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 
25. Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Námestie sv. Anny č. 7, 911 01 

Trenčín, 
26. Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, ul. 

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 
27. Mesto Trenčín, Útvar stavebný a ŽP, dopravy a investícií, Mierové námestie 2, 911 01 

Trenčín 
28. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 
29. Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR, Sekcia cestnej dopravy a PK, Námestie 

slobody č. 6, 810 05 Bratislava 15 
30. Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 

Nemšová 
31. Slovenský vodohospodársky podnik š. p., riaditeľstvo OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 
č. 834/3, 921 80 Piešťany 

32. Lesy SR, OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín 
33. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
34. Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra 
35. Západoslovenská distribučná a.s., Ul. Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava 
36. Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s.r.o., Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 
37. TVK a.s., Kožušnícka 72/4, 911 05 Trenčín - Zlatovce 
38. Slovák Telekom a.s., Ul. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
39. SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 
40. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku,, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava  
41. Ministerstvo vnútra SR, SIT a B MV SR, Odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 

Bratislava 
42. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 
43. Energotel, a.s., Prevádzka Žilina, Jána Milca 44, 010 01 Žilina (Slovenské elektrárne, 

a.s., Vodné elektrárne, Soblahovská 1171/2, 911 01 Trenčín) 
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44. Orange Slovensko, a.s.,  Michalovský, spol. s r. o., Údržbové centrum Piešťany, Letná 
796/6,  921 01 Piešťany 

45. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 
46. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 

26 
47. Sitel, s.r.o, Kopčianska 20/C, 851 01 Bratislava 
48. Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
49. Swan, a.s., Borská 6,  841 04 Bratislava 
50. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 
51. Vnet, a.s.  (Primanet + Ocam ), Námestie hraničiarov 39, 851 03 Bratislava 
52. HeizerOptik, s.r.o., Servis sieti, Hraničná 18, 821 05 Bratislava 
53. Eltodo SK, a.s., Podunajská 25, 821 06 Bratislava 
54. Sanet, združenie, Vazovova 5, 811 07 Bratislava 
55. Turk Telekom International SK, s.r.o., Haanova 12, 851 04 Bratislava 
56. ISPA, s.r.o., J.C. Decaux Slovakia, s.r.o., Kopčianska 92, 851 01 Bratislava 
57. Transpetrol, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 
58. Slovnaft, a.s. - Prevádzkovanie produktovodu Kľačany, 920 64 Kľačany 
59.  ACS, spol. s r.o., Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava 

 
 


