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Verejná vyhláška

S T A V E B N É P O V O L E N I E.
Stavebník SPP – distribúcia, a. s., IČO: 35 910 739, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
v zastúpení Ing. Richardom Neklapilom, Baltická 1, 040 12 Košice požiadal dňa 05.12.2019
Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby: „Rekonštrukcia
plynovodov Nemšová, Duklianska 2.SC“. Zmena dokončenej stavby sa bude realizovať v obci
Nemšová, k. ú. Nemšová na pozemkoch registra C KN parc. č.: 2449, 2450, 2448, 2451, 2452,
474/1, 597/11, 597/9, 599/63, 2505/7 a E KN parc. č.: 2449/2, 474/4, 2524/5.
Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov
(ďalej len stavebný zákon) a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre
územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 62 a § 63 stavebného zákona v stavebnom konaní s
dotknutými orgánmi a známymi účastníkmi konania a r o z h o d o l t a k t o :
Zmenu dokončenej stavby:
,,Rekonštrukcia plynovodov Nemšová, Duklianska 2.SC“,
stavebníka SPP – distribúcia, a. s., IČO: 35 910 739, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
v zastúpení Ing. Richardom Neklapilom, Baltická 1, 040 12 Košice v obci Nemšová, k. ú.
Nemšová na pozemkoch registra C KN parc. č.: 2449, 2450, 2448, 2451, 2452, 474/1, 597/11,
597/9, 599/63, 2505/7 a E KN parc. č.: 2449/2, 474/4, 2524/5 pozostávajúcu z (zo):
Navrhovaná zmena dokončenej stavby bude riešiť nevyhovujúci technický stav
plynárenských zariadení v meste Nemšová s tým, že navrhovaná tlaková hladina časti STL
plynovodu bude 400 kPa. Projekt je súčasťou rekonštrukčného programu obnovy fyzicky
zastaraných a nevyhovujúcich oceľových plynovodov s častým výskytom porúch.
Rekonštruované plynovody budú vedené prevažne v pôvodných trasách, resp. v ochrannom
pásme plynovodov v meste Nemšová na uliciach: Slovenskej armády, Obrancov mieru,
Revolučná, 9. mája, Duklianska, Osloboditeľov a Púchovská. Zmena stavby je navrhnutá ako
jeden objekt v nasledovnom členení:
SO 01 PLYNOVODY
SO 01.1 PRIPOJOVACIE PLYNOVODY
SO 01.2 DOPOJENIA OPZ
SO 01.3 PREPOJE A ODPOJE
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podľa § 66 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a § 10 vyhl.č.
453/2000 Z.z.
p o v o ľ u j e.
Pre uskutočnenie zmeny dokončenej stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Zmena dokončenej stavby bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom
konaní. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného
úradu.
2. Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie zmeny dokončenej stavby:
Zmena dokončenej stavby „Rekonštrukcia plynovodov Nemšová, Duklianska 2.SC“ bude
umiestnená v obci Nemšová, k. ú. Nemšová na pozemkoch registra C KN parc. č.: 2449,
2450, 2448, 2451, 2452, 474/1, 597/11, 597/9, 599/63, 2505/7 a E KN parc. č.: 2449/2,
474/4, 2524/5.
3. Pri uskutočňovaní zmeny dokončenej stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa
bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu a zdravie osôb na stavenisku,
zvlášť dodržať Zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, z pohľadu
bezpečnosti technických zariadení.
4. Pri uskutočňovaní zmeny dokončenej stavby dodržať ustanovenia § 43d, § 43e, § 47 až
§ 53 stavebného zákona v znení neskorších predpisov upravujúce požiadavky na
uskutočňovanie stavieb v nadväznosti na vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie a príslušné technické normy.
5. Celkový náklad zmeny dokončenej stavby: 400 000 €.
6. Začatie zmeny dokončenej stavby: Po nadobudnutí právoplatnosti tohto stavebného
povolenia.
7. Ukončenie zmeny dokončenej stavby: Do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto
stavebného povolenia.
8. Zmena dokončenej stavby bude uskutočňovaná dodávateľsky: Podľa § 62 ods. 1 písm. d)
stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení
výberového konania.
9. Stavebník je povinný:
 Oznámiť stavebnému úradu začatie zmeny dokončenej stavby.
 V zmysle § 100 stavebného zákona umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a
nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nahliadnuť do
projektovej dokumentácie a vytvárať predpoklady pre výkon štátneho stavebného
dohľadu.
 Uskutočňovať zmenu dokončenej stavby podľa projektu a to so všetkými technickými
požiadavkami na výstavbu.
 Viesť stavebný denník v zmysle § 46d stavebného zákona.
 Stavebník je povinný označiť stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe
a účastníkoch výstavby v zmysle § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona.
10.
Podľa § 64 ods.1 stavebného zákona je potrebné dodržiavať podmienky, vyjadrenie a
stanoviská:
10.1. Upozorňujeme na dodržanie zák. č. 135/1961 Z. z. v znení neskorších predpisov na
zabezpečenie čistoty ciest a verejných priestranstiev pri stavebných prácach.
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10.2. Postup organizácie výstavby a technické opatrenia výstavby realizovať tak, aby bol
minimalizovaný vplyv na susedné nehnuteľnosti z pohľadu ich užívania a ochrany
životného prostredia.
10.3. Mesto Nemšová zo dňa 06.11.2019 číslo OV/815/2019-4/MIN-2798:
 Navrhovanou stavbou budú dotknuté miestne komunikácie, chodníky a verejné
priestranstva na uliciach: Slovenskej armády, Revolučná, Obrancov mieru,
Duklianska, Osloboditeľov. Nakoľko sa trasa plynovodu a prípojok na
uvedených uliciach nachádza pod zrekonštruovanými chodníkmi s krytom z
betónovej zámkovej dlažby, požadujeme tieto v miestach zásahu do telesa
chodníkov tieto opraviť v celej šírke vrátane obrubníkov v trase kde plynovod
prechádza pod obrubníkom a v blízkosti miestnych komunikácii, vrátane
podbetónovania vjazdov do rodinných domov a zachovania existujúcich
výškových pomerov a skladby chodníkov.
 Zásah do miestnych komunikácii požadujeme uviesť do pôvodného stavu t. j.
ryhy po rozkopávkach zarezať, podsypy zhutniť, podbetónovanie rýh spevniť
výstužou a konečnú úpravu zrealizovať asfaltobetónom viď. príloha
 Križovanie plynovodu v miestach s povrchovou úpravou z betónu resp. zelene
požadujeme upraviť do pôvodného stavu t. j. opätovné zabetónovanie resp.
zatrávnenie.
 K prípadnému výrubu drevín je potrebné písomne požiadať Mesto Nemšová
ako orgán ochrany prírody o povolenie výrubu.
 Rekonštruované plynovody a pripojovacie plynovody budú vedené
v pôvodných trasách existujúcich plynovodov. V prípade potreby postupovať
v súlade s § 20 ods. 2 vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon
o pozemných komunikáciách (v chodníkoch a priľahlých zelených pásoch).
 Križovanie cesty riešiť pretláčaním bez zásahu do konštrukcie krytu vozovky,
v prípade nutnosti iného technického riešenia (prekopaním) je nutné miesto
križovania cesty upraviť v celej šírke rozkopávky.
 Pred samotnou realizáciou prác v telese komunikácie (súbežné vedenie,
križovanie) požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie povolenia na
zvláštne užívanie miestnych komunikácii, chodníkov a verejných priestranstiev
príp. aj po povolenie na čiastočnú uzávierku miestnych komunikácii a o vydanie
určenia použitia prenosného dopravného značenia počas prác v zmysle žiadosti
a príloh uverejnených na internetovej stránke úradu: http://www.nemsova.sk/.
K uvedenému je potrebné vopred spracovať a na ORPZ SR – ODI Trenčín
odsúhlasiť projekt organizácie dopravy počas prác (projekt prenosného
dopravného značenia).
 K vydaniu povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácii, chodníkov
a verejných priestranstiev stavebník predloží písomné vyhlásenie v ktorom sa
zaviaže v zmysle § 20 od. 6 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, že
po dobu 36 mesiacov od ukončenia rozkopávok miestnych komunikácii,
parkovísk, chodníkov a verejných priestranstiev v meste Nemšová bude
priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré vznikli
z nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev miestnych komunikácii,
parkovísk chodníkov a verejných priestranstiev, alebo poklesom výplne výkopu
a uhrádzať následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto
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závad. stavebník sa taktiež zaviaže, že po uplynutí času – 36 mesiacov uhradí
náklady na vynaloženú údržbu miest narušených rozkopaním.
Žiadateľ je povinný pred začatím prác zabezpečiť si vyjadrenie správcov
podzemných inžinierskych sietí a rešpektovať ich podmienky počas výkonu
prác (najmä Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s.r.o.,
Západoslovenská energetika, a.s., Slovak Telekom a.s. atď...).
V zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 b. (cestný zákon) nebudú počas
realizácie stavby miestne komunikácie, parkoviská a chodníky znečisťované a
poškodzované. V prípade znečistenia alebo poškodenia je potrebné zabezpečiť
ich neustálu údržbu (čistenie) resp. opravu.
V nákladovej časti projektu riešiť i finančné prostriedky pre spätnú úpravu
dotknutých miestnych komunikácii, chodníkov a verejných priestranstiev po
rekonštrukcii plynovodu. Upozorňujeme, že narušený kryt vozovky je potrebné
riešiť z asfaltobetónu (nie liatym asfaltom). Povrchová úprava porušenej časti
cestného telesa bude v celej dĺžke plynovodu nasledovná: Na zhutnený zásyp
bude položená vrstva zhutnenej štrkodrvy frakcie 32 – 63 mm hr. 250 mm,
podkladný betón hr. 150 mm vystužený kari sieťovinou hr. 8 mm (oká 100x100
mm) s presahmi 500 mm za strany ryhy. Následná vrstva asfaltobetónu hr. 50
mm bude položená s presahmi 500 mm za obe strany ryhy.
Na miestnych komunikáciách a parkoviskách požadujeme obnoviť vodorovné
dopravné značenia a stykovú špáru nového a starého krytu vozovky opatriť
pružnou zálievkou.
Ak počas stavebných prác dôjde k narušeniu, poškodeniu druhého jazdného
pruhu žiadame položiť obrusnú vrstvu asfaltobetónového koberca na celý profil
vozovky miestnej komunikácie.
Počas stavebných prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh miestnych
komunikácii o min. šírke 2,75 m prejazdný.
Počas stavebných prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korunách
miestnych komunikácii a nesmie byť obmedzená premávky na miestnych
komunikáciách.
Pri realizácii predmetnej stavby nesmie byť porušená konštrukcia a stabilita
vozoviek miestnych komunikácii a chodníkov a stavebník pri svojej činnosti
nesmie sťažovať ich údržbu.
Vybudovaním stavby nesmie dôjsť k sťaženiu podmienok údržby dotknutých
miestnych komunikácii a chodníkov vozidlami a mechanizmami VPS Nemšová
m. p. o..
Vybudovaním stavby nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov
miestnych komunikácii, parkovísk a chodníkov.
Stavebník je povinný umožniť skontrolovať akúkoľvek časť diela, ktorá má byť
zakrytá v telese miestnej komunikácie, chodníka zástupcovi mesta Nemšová
ako vlastníkovi a správcovi.
Pred začatím stavebných prác stavebník prevezme preukázateľným spôsobom
preberacím protokolom od zástupcu mesta Nemšová ako vlastníka a správneho
cestného orgánu miestne komunikácie a chodníky. Následne po ukončení prác
je stavebník povinný
dotknuté miestne komunikácie a chodníky
preukázateľným spôsobom odovzdať správcovi komunikácie,
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odovzdať doklady a certifikáty o použitých a zabudovaných materiáloch
v mieste cestnej komunikácie.
 Používanie pozemkov, komunikácii a chodníkov vo vlastníctve mesta na
uloženie stavebného materiálu je možné iba po predchádzajúcom súhlase
vlastníka pozemkov t. j. Mesta Nemšová, Mestský úrad Nemšová, Oddelenie
finančné a správy mestského majetku.
 Minimálne jeden mesiac pred zahájením stavebných prác požiadať Mesto
Nemšová, ako príslušný správny cestný orgán o povolenie na zvláštne užívanie
miestnych komunikácii, chodníkov a verejných priestranstiev o určenie
dočasného dopravného značenia a povolenie uzávierky (čiastočnej) miestnej
komunikácie.
10.4. Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii zo dňa
30.09.2019 číslo OU-TN-OCDPK-2019/031198-002/SKR:
 V prípade realizácie prác v telese pozemnej komunikácie - cesta II/507
požiadať Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácii o určenie použitia prenosného dopravného značenia a prípadne aj
o povolenie na čiastočnú uzávierku cesty II/507 počas prác v termíne pred
realizáciou prác v zmysle žiadosti a príloh uverejnených na internetovej stránke
úradu: http://www.minv.sk/?cesty-II-a-III-triedy. K uvedenému je potrebné
vopred spracovať a na ORPZ v Trenčíne, ODI odsúhlasiť projekt organizácie
dopravy počas prác (projekt prenosného dopravného značenia).
 Žiadateľ je povinný pred začatím prác zabezpečiť si vyjadrenia správcov
podzemných inžinierskych sietí a rešpektovať ich podmienky počas výkonu
prác, pokiaľ tieto nebudú v rozpore s ostatnými podmienkami tohto stanoviska
(najmä Trenčianske vodárne a kanalizácie, Západoslovenská energetika,
Slovak Telekom, atď...).
 Realizáciou stavby nesmie byť prerušená alebo ovplyvnená funkčnosť
odvodňovacieho zariadenia cesty II/507, počas prác nezhoršovať bezpečnosť
a plynulosť cestnej premávky v dotknutom úseku cesty.
 V zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. nebude počas realizácie stavebných
prác cesta II/507 poškodzovaná alebo znečisťovaná, v prípade znečistenia alebo
poškodenia zabezpečiť neustálu údržbu (čistenie), resp. opravu.
 Tunajší úrad si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť, alebo
zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky, čím žiadateľom nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.
10.5. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 11.09.2019 číslo SC/2019/22002:
 Navrhované nové plynovody budú umiestnené v miestnych komunikáciách,
chodníkoch a zeleni. V dvoch miestach bude nové plynové potrubie napojené
na jestvujúci plynovod uložený v komunikácii II/507 – Púchovská ul.. V týchto
miestach bude kraj vozovky z dôvodu zriadenia montážnej jamy rozkopaný
a povrchová úprava porušenej časti cestného telesa bude nasledovná: na
zhutnený zásyp bude položený podkladný betón hr. 200 mm vystužený Kari
sieťovinou s presahmi 250 mm za strany ryhy, následná vrstva asfaltového
betónu hr. 100 mm bude položená s presahmi 500 mm za obe
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strany ryhy, styková špára nového a starého krytu vozovky bude opatrená
pružnou zálievkou, porušená prídlažba bude spätne doplnená.
 Križovania komunikácie a plynovodu budú realizované pretláčaním bez zásahu
do konštrukcie vozovky. Pri samotnej realizácii požadujeme: počas prác musí
zostať aspoň jeden pruh o min. šírke 2,75 m prejazdný, pri vykonaní prác je
úsek cesty potrebné vyznačiť prenosným dopravným značením v zmysle
určenia Okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií
v Trenčíne, počas prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty
a nesmie byť obmedzená premávka na ceste.
 Vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie vlastníka cesty. Trenčiansky samosprávny
kraj je podľa § 3d, ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vlastníkom cesty.
10.6. Trenčiansky samosprávny kraj zo dňa 16.10.2019 číslo TSK/2019/08482-2:
 Stavebník predloží na TSK v termíne kolaudačného konania, prípadne
predčasného užívania predmetnej stavby geometrický plán porealizačného
zamerania prípojok inžinierskych sietí spolu so žiadosťou o majetkovo – právne
vysporiadanie parcely dotknutej stavbou – parc. č. 2505/7, k. ú. Nemšová, ktorej
vlastníkom je Trenčianska samosprávny kraj, kontaktná osoba: Mgr. Stanislav
Svatík, e – mail: stanislav.svatík@tsk.sk, tel. kontakt: 032/6555758.
 Stavebník pred začiatkom prác požiada príslušný cestný správny orgán
o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie z dôvodu
uloženia inžinierskych sietí do telesa komunikácie a Určenia prenosného
dopravného značenia počas realizácie stavby.
 V mieste prepojenia plynovodov bude vozovka rozkopaná. Spätná povrchová
úprava po rozkopávke bude vykonaná v zmysle vyjadrenia správcu
komunikácie Správa ciest TSK č. SC/2019/2200-2 zo dňa 11.09.2019.
 Vybudovaním predmetnej stavby nesmie byť prerušené odvodnenie cestnej
komunikácie, stavebník nesmie uložiť do telesa dotknutých cestných
komunikácií zariadenia, ktoré by mohli sťažovať údržbu cestnej komunikácie.
 Cestné komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované,
resp. pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené.
 Pracovisko musí byť označené prenosným dopravným značením odsúhlaseným
príslušným okresným dopravným inšpektorátom.
 5 dní pred začatím realizácie stavby zaslať písomnú informáciu o začatí
stavebných prác na odbor dopravy Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja
a Správu ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja – cestmajisterstvo SC TSK
Trenčín (Vladimír Bednár, tel. kontakt: 0902 978 700, e – mail:
vladimir.bednar@sctsk.sk)
 Po ukončení prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na
porealizačnú obhliadku.
 TSK si vyhradzuje právo uvedené podmienky kedykoľvek doplniť alebo
zmeniť, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.
 Vyjadrenie nenahrádza povolenia, rozhodnutia a súhlasné stanoviská potrebné
podľa stavebného a cestného zákona.
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10.7. Krajský pamiatkový úrad Trenčín zo dňa 25.09.2019 číslo KPUTN-2019/21386-2/76814:
 Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme
písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením
kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo
oznámenia
je
k dispozícii
na
internetovej
adrese:
http://www.pamiatky.sk/sk/page/na-stiahnutie.
 Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
(ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických
nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie
prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie
o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr druhý pracovný deň po jeho
nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským
pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou,
najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky
krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné
opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu,
znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť
a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená
osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický
nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému
pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia
nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze, správa o náhodnom
archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike
odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie. KPU
Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby
v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.
 KPÚ Trenčín záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených
pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona.
Záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy
a územnej samosprávy.
10.8. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 23.09.2019 číslo
OU-TN-OSZP3-2019/029889-002 (orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve):
 Pôvodcom odpadu, ktorý vzniká pri stavebných a demolačných prácach,
vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke, alebo
v inom mieste pôsobenia je právnická osoba, pre ktorú sa tieto práce v konečnom
štádiu vykonávajú.
 Za nakladanie s odpadmi podľa „zákona o odpadoch“, ktoré vznikli pri výstavbe,
údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je zodpovedná osoba, ktorej
bolo vydané stavebné povolenie na uvedené práce a plní povinnosti podľa § 14
„zákona o odpadoch“. Zodpovedná osoba je povinná stavebné odpady vznikajúce
pri tejto činnosti materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe
komunikácií.
 Použitie stavebných odpadov a výkopovej zeminy na terénne úpravy
a skladovanie výkopovej zeminy mimo staveniska pred je využitím je možné
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len na základe povolenia stavebného úradu a v súlade s platnými predpismi
v odpadovom hospodárstve (súhlas podľa zákona o odpadoch udeľuje okresný
úrad v sídle kraja).
 Odpady zneškodnené skládkovaním je možné uložiť len na povolených
skládkach odpadov.
 Ku kolaudačnému konaniu predložiť evidenciu vzniku odpadov z realizácie
predmetnej stavby a doklady o ich zhodnotení alebo zneškodnení v súlade
s ustanoveniami „zákona o odpadoch“. Vzor žiadosti ku kolaudačnému konaniu
je
zverejnený
na
webovej
stránke
úradu:
https://www.minv.sk/?Odpadove_hospodarstvo-OUTN k žiadosti sa môže
priložiť kópia stavebného povolenia príslušnej stavby.
10.9. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 24.09.2019 číslo
OU-TN-OSZP3-2019/029630-002 TMM (orgán štátnej vodnej správy):
 Stavebník a užívateľ sú povinní dbať, aby počas výstavby neunikli do
podzemných vôd nebezpečné látky a neohrozili ich kvalitu.
 Stavebné stroje a vozidlá musia byť v dobrom technickom stave. Počas výstavby
nevykonávať opravy vozidiel na stavenisku ani akúkoľvek činnosť, pri ktorej sa
vyžaduje manipulácia s látkami škodiacimi vodám.
 V prípade úniku nebezpečných látok v priebehu stavebných prác a užívania
stavby ihneď vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie kontaminácie pôdy,
podzemných a povrchových vôd. Pre výstavbu spracovať postup činností na
zabezpečenie včasného zlikvidovania prípadného úniku ropných látok.
10.10. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 17.09.2019 číslo
OÚ-TN-OSZP3-2019/029775-002 TKZ (orgán ochrany prírody a krajiny):
 V prípade výskytu zelene je pri rekonštrukcii nutná jej ochrana v súlade s STN
80 7010. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. V prípade
výrubu drevín postupovať v súlade s ustanovením § 47 zákona.
 Počas realizácie stavby nevyhnutné prijať opatrenia, ktoré by zabránili šíreniu
inváznych a ruderálnych rastlinných druhov a prijať protierózne opatrenia.
10.11. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku zo dňa 13.12.2018
číslo ASM-50-3286/2018:
 V plánovanej trase rekonštrukcie plynovodu a jej blízkom okolí sa nachádzajú
podzemné telekomunikačné vedenia v správe ZaS KIS. Ich trasa je vedená na ul.
Slovenskej armády, Osloboditeľov, SNP – orientačný zákres je na situácii
vyznačený červenou farbou. Pred začatím výkopových prác je nutné zabezpečiť
jeho vytýčenie. Nepoškodiť podzemné telekomunikačné vedenie a zabezpečiť
jeho ochranu. Dodržať priložené podmienky ochrany vedení elektronickej
komunikačnej siete.
 Existujúce vedenia sú chránené ochranným pásmom podľa § 68 zákona č.
351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. V zmysle § 66 ods. 7 uvedeného
zákona do projektu stavby sa musí zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste
stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 Pred začatím výkopových prác (výkop jám a rýh) musí investor písomne
odovzdať a dodávateľ stavebných prác prevziať vyznačené inžinierske siete a iné
prekážky nachádzajúce sa na stavenisku.
 Pri práci v blízkosti podzemných telekomunikačných vedení sa musia dodržiavať
platné právne predpisy, najmä Zákon č. 351/2011 Z. z.
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o elektronických komunikáciách, SZN 73 6005 Priestorová úprava vedenia
technického vybavenia, STN 73 3050 Zemné práce.
 Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené
podzemné telekomunikačné vedenia, je stavebník povinný vykonať všetky
objektívne účinné ochranné opatrenia.
 Pred začatím zemných práce zabezpečiť vytýčenie a vyznačenie polohy
podzemných telekomunikačných vedení priamo na povrchu terénu, tak na
stavenisku ako aj v jeho blízkosti.
 Zabezpečiť preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať
zemné
práce
a vytýčenou
a vyznačenou
polohou
podzemného
telekomunikačného vedenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu
stanovené.
 Zabezpečiť upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v mieste výskytu
podzemných telekomunikačných vedení pracovali s najväčšou opatrnosťou
a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo
vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy vedenia (zemné práce
vykonávať ručne).
 Zabezpečiť upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú
polohovú odchýlku skutočného uloženia podzemného telekomunikačného
vedenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu (±30 cm).
 Zabezpečiť aby odkryté podzemné telekomunikačné vedenia boli riadne
zabezpečené proti previsu, poškodeniu a prípadnému odcudzeniu, pri križovaní
a súbehoch treba telekomunikačné káble ochrániť chráničkami (betónové
prípadne plastové žľaby, PVC trubky, delené chráničky).
 Zabezpečiť pred zasypaním zhutnenie zeminy pod
odkrytými
telekomunikačnými káblami, obnovenie krytia a označenia (zákrytové dosky,
fólia, markery).
 Zabezpečiť bezodkladné oznámenie každého poškodenia podzemného
telekomunikačného vedenia na telefónne číslo 0960402200, 09604064000,
0903824316, alebo faxové číslo 0960406420.
 Nedodržanie podmienok ochrany podzemných telekomunikačných vedení je
porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách v platnom znení.
 Káble sú zakreslené orientačne (označené kolízne úseky). Podrobné zakreslenie
je možné vykonať u zástupcu prevádzkovateľa
(správcu) – Základňa
stacionárnych KIS, - regionálny úsek Západ, Olbrachtova 5, Trenčín.
 Pred začatím zemných prác je investor – dodávateľ stavebných prác povinný včas
zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
Vytýčenie telekomunikačných vedení urobíme na základe písomnej žiadosti do
troch týždňov od jej doručenia. Žiadosť zašlite na adresu: Základňa stacionárnych
KIS, Olbrachtova 5, 911 01 Trenčín, tel. č. 0960-407200, 407210, 407211,
407226, 407224, fax. č. 0960-407209.
10.12. Regionálny vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o. zo dňa 07.01.2019 číslo 5/2019:
 V záujmovom území stavby sa nachádzajú podzemné inžinierske siete v správe
RVS Vlára – Váh, s.r.o..
 Pri súbehu resp. križovaní novo budovaných plynovodných potrubí
s vodovodnými a kanalizačnými sieťami v správe RVS Vlára - Váh, s.r.o.
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rešpektovať požiadavky STN 736005 Priestorová úprava vedení technického
vybavenia.
 Pred začatím zemných prác súvisiacich s realizáciou stavby je nutné požiadať
RVS Vlára – Váh, s.r.o. o vytýčenie týchto podzemných vedení.
10.13. Slovak Telekom, a.s. zo dňa 13.11.2019 číslo 6611931643:
– Pri realizácii stavby dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii
(ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a. s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o..
– Existujúce siete elektronických zariadení sú chránené ochranným pásmom
(§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65
zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
– V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
do projektu stavby zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Podľa
§ 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. uzavrieť dohodu o podmienkach
prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez
uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
– Na existujúcich podzemných kábloch je zakázané zriaďovať skládky materiálu
a zriaďovať stavebné dvory počas výstavby.
– Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA,
s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. na základe samostatnej
objednávky do troch týždňoch od jej doručenia na adresu spoločnosti.
– Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie a vyznačenie polohy
zariadení priamo na povrchu terénu.
– Preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce
s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami,
ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
– Upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú
odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej
polohy na povrchu terénu.
– Pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovať s najväčšou
opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace
stroje).
– Zabezpečiť, aby odkryté zariadenia boli zabezpečené proti akémukoľvek
ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od
vyznačenej polohy zariadenia.
– Zabezpečiť zhutnenie zeminy pod káblami pre ich zasypaním. Bezodkladne
oznámiť každé poškodenie zariadenia na telefóne 12129.
– Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení
v plnom rozsahu.
10.14. Železnice Slovenskej republiky, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy zo dňa
22.01.2020 číslo 25550/2020/I230-1:
 Počas celej doby prevádzky stavby, musí realizovaná stavba odolávať vplyvom
železničnej prevádzky.
 Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení
v správe ŽSR, spôsobené realizáciou a prevádzkou stavby, budú vykonané na
náklady stavebníka.
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 Dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, v znení neskorších
predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.
10.15. Západoslovenská distribučná, a. s. zo dňa 04.02.2020 číslo CD 1916/2020:
 V záujmovom území sa nachádzajú nadzemné aj podzemné vedenia nízkeho
a vysokého napätia v majetku Západoslovenskej distribučnej, a.s..
 Pred zahájením výkopových prác je potrebné ich presné vytýčenie. Vytýčenie
na základe objednávky zabezpečí koordinátor Tímu prevádzky Sever, pán
Capák, tel.: 032/6533365.
 V zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike rešpektovať všetky existujúce
energetické zariadenia a ich ochranné pásma.
10.16. Ku kolaudácii stavebník predloží:
– Splnenie podmienok vyššie uvedených, certifikáty preukázania zhody, prípadne
technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarne,
technické charakteristiky podľa PD v časti požiarna ochrana.
– Porealizačné zameranie stavby.
– Protokol o prevzatí a odovzdaní stavby.
– Kladné vyjadrenia dotknutých orgánov ku kolaudácii: Regionálny úrad
verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Okresné riaditeľstvo hasičského
a záchranného zboru v Trenčíne, inšpektorátu práce Trenčín, Okresného úradu
Trenčín odboru starostlivosti o životné prostredie.
– Doklady o zneškodnení odpadov vzniknutých počas výstavby.
– Doklad o prevzatí miestnych komunikácii po rozkopávke.
11.
Zmena dokončenej stavby nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne
právoplatnosť v zmysle § 52 ods.1 zák. č. 71/1967 Zb. Stavebné povolenie stráca
platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.
12.
Stavebník všetky podmienky, za ktorých je mu zmena stavby povolená je povinný
plniť a po doručení tohoto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť
zaväzuje.
13.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V určenej lehote námietky účastníkov konania neboli podané.
O d ô v o d n e n i e.
Stavebník SPP – distribúcia, a. s., IČO: 35 910 739, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
v zastúpení Ing. Richardom Neklapilom, Baltická 1, 040 12 Košice požiadal dňa 05.12.2019
Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby: „Rekonštrukcia
plynovodov Nemšová, Duklianska 2.SC“. Zmena dokončenej stavby sa bude realizovať v obci
Nemšová, k. ú. Nemšová na pozemkoch registra C KN parc. č.: 2449, 2450, 2448, 2451, 2452,
474/1, 597/11, 597/9, 599/63, 2505/7 a E KN parc. č.: 2449/2, 474/4, 2524/5.
Stavebný úrad dňa 27.12.2019 pod číslom OV/1069/2019-2/MIN-3240 oznámil začatie
stavebného konania a upustil od ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním.
Oznámenie bolo doručené účastníkom konania a dotknutým orgánom.
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Neznámym účastníkom konania bolo oznámim účastníkom konania bolo oznámenie v súlade s
§ 26 správneho poriadku doručené verejnou vyhláškou. Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu
s veľkým počtom účastníkov konania (vlastníkov susedných nehnuteľností a stavieb) stavebný
úrad v podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona upovedomil o začatí konania účastníkov formou
verejnej vyhlášky. Účastníci stavebného konania a dotknuté orgány si mohli svoje námietky
a pripomienky uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia na čo boli
v oznámení upozornení.
Navrhovaná zmena dokončenej stavby „Rekonštrukcia plynovodov Nemšová, Duklianska
2.SC“ je v súlade s Územným plánom mesta Nemšová schváleným Uznesením MsZ Nemšová
číslo: 367 zo dňa 28.02.2018 v zmysle záväznej časti ÚP určený v regulačnom bloku
s označením DI s funkčným využitím ako územie verejnej dopravnej infraštruktúry
s doplnkovou funkciou zariadenia a vedenia verejnej technicko-infraštrukturálnej obsluhy
územia (vodohospodárske, energetické, telekomunikačné a spojovacie vedenia a zariadenia).
Stavebný úrad v uskutočnenom konaní o povolení zmeny dokončenej stavby preskúmal
predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 a § 63 ods. 1, 2 stavebného zák.
č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zistil, že uskutočnením (ani budúcim užívaním)
zmeny dokončenej stavby nie sú ohrozené verejné záujmy, ani neprimerane obmedzené alebo
ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa
požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.
V konaní o povolení zmeny dokončenej stavby neboli podané námietky účastníkov konania.
Žiadosť o povolenie zmeny dokončenej stavby bola doložená:
 Projektom stavby, ktorý vypracoval SPP- distribúcia, a.s., Útvar investícií Východ,
Projekcia Východ – pracovisko Košice, Ladislav Cisko, autorizovaný stavebný inžinier,
Reg. č. 4865*TZ*A2
 Plnomocenstvom na zastupovanie v konaní.
 Dokladom o zaplatení správneho poplatku 400 €.
 Vyjadreniami dotknutých orgánov a správcou inžinierskch sietí:
 Mesto Nemšová zo dňa 06.11.2019 číslo OV/815/2019-4/MIN-2798.
 Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii zo dňa
30.09.2019 číslo OU-TN-OCDPK-2019/031198-002/SKR.
 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 11.09.2019 číslo
SC/2019/2200-2.
 Trenčiansky samosprávny kraj zo dňa 16.10.2019 číslo TSK/2019/08482-2.
 Okresný úrad Trenčín, Odbor krízového riadenia zo dňa 19.09.2019 číslo OU-TNOKRI-2019/000014-176.
 Krajský pamiatkový úrad Trenčín zo dňa 25.09.2019 číslo KPUTN-2019/213862/76814.
 Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
odpadového hospodárstva zo dňa 23.09.2019 číslo OU-TN-OSZP3-2019/029889-002.
 Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa zo
dňa 24.09.2019 číslo OU-TN-OSZP3-2019/029630-002 TMM.
 Okresný úrad Trenčín, štátna správa ochrany prírody a krajiny zo dňa 17.09.2019 číslo
OU-TN-OSZP3-2019/029775-002TKZ.
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 Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor zo dňa 14.10.2019 číslo OU-TN-PLO2019/030524-002.
 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky zo dňa 13.12.2018 číslo ASM-50-3286/2018.
 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia informatiky, telekomunikácii
a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácii zo dňa 15.01.2019 číslo SITB-OT42019/000274-054.
 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby zo dňa 12.12.2018 číslo 3302018/1-14483.
 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o. zo dňa 07.01.2019 číslo 5/2019.
 Verejno-prospešné služby, m.p.o. Nemšová zo dňa 25.02.2018.
 OTNS, a.s. zo dňa 17.12.2018 číslo 8025/2018.
 Slovak Telekom, a.s. zo dňa 13.11.2019 číslo 6611931643.
 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. zo dňa 10.01.2019 .
 Technická inšpekcia, a.s. odborná stanovisko č. 4897/3/2019 zo dňa 17.10.2019.
 Železnice Slovenskej republiky, správa majetku ŽSR Bratislava zo dňa 23.10.2019
číslo 31420/a.13/4697/2019/OSM ZA.
 Energotel, a.s. zo dňa 21.01.2020 číslo ET/MM20/69.
 Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina zo dňa 03.01.2020 číslo
506/2019-SŽTS/107/2a.15.
 Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne zo dňa 13.12.2019
číslo ORHZ-TN1-1196-001/2019.
 Železnice Slovenskej republiky, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy zo dňa
21.02.2020 číslo 2550/2020/O230-1.
 Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 04.02.2020 číslo CD 1916/2020.
V priebehu stavebného konania zmeny dokončenej stavby nenašiel stavebný úrad také dôvody,
ktoré by znemožňovali jej povolenie.
Správny poplatok: V zmysle zák. č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov bol
zaplatený vo výške 400 €. Slovom: Štyristo eur.
P o u č e n i e.
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom
konaní môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia na Mesto Nemšová, Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3,
914 41
Nemšová. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom
po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
Toto rozhodnutie + grafická príloha musí byť vyvesené na úradnej tabuli Mesta Nemšová

po dobu 15 dní od nasledujúceho dňa po vyvesení.

JUDr. Miloš Mojto
primátor mesta
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VYVESENÉ DŇA:
ZVESENÉ DŇA:
POTVRDENÉ DŇA:
Pripomienky: boli – neboli

––––––––––––––––––––––––
Mestský úrad v Nemšovej
podpis, pečiatka

Príloha pre stavebníka: Projektová dokumentácia overená stavebným úradom podľa
rozhodnutia č. OV/34/2019-3/MIN-322 zo dňa 07.02.2020.
Doručí sa:
Stavebník:
1. SPP – distribúcia, a. s., IČO: 35 910 739, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
v zastúpení Ing. Richardom Neklapilom, Baltická 1, 040 12 Košice
Účastníci konania:
2. Mesto Nemšová, MsÚ Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová, Ing. Jarmila
Savková
3. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova č. 8, 813 61 Bratislava
4. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
5. Vlastníci a spoluvlastníci nejnuteľností, ktoré budú predmetom zmeny (pripojovacie
plynovody), vlastníci susedných pozemkov a stavieb – verejná vyhláška
6. SPP-distribúcia, a.s., Útvar investícií Východ, Projekcia Východ – pracovisko Košice,
Ing. Ladislav CISKO, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Dotknuté orgány :
7. Okresný úrad Trenčín, Odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
8. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. odpadového
hospodárstva, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
9. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. ochrany ovzdušia,
Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
10. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. ochrany prírody
a krajiny, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
11. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. štátnej vodnej
správy, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
12. Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01
Trenčín
13. Okresný úrad Trenčín, Odbor dopravy a pozemných komunikácii, Ul. Hviezdoslavova
č. 3, 911 01 Trenčín
14. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
15. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
16. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
17. ORPZ – Okresný dopravný inšpektorát, Ul. Kvetná č. 7, 911 49 Trenčín
18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Ul. Nemocničná č. 4,
911 01 Trenčín
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19. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Ul. Jesenského č. 36, 911 01
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Trenčín
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava 1
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s.r.o., Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová
Slovak Telekom a.s., Ul. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
upc broadband slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava
OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava
Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR,
odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Ul. Kutuzovova 8, 832 47
Bratislava
Technická inšpekcia, a. s., pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra
ŽSR, Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Žilina, P. O.
Hviezdoslava 1, 010 01 Žilina
VPS Nemšová m.p.o., Mierové námestie č. 21, 914 41 Nemšová

