Obec Trenčianska Teplá
M. R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá
e-mail: obecnyurad@trencianskatepla, tel.: 032/6591 311, fax: 032/6591 241
Č.: SU – 10371/1504/2017 ER
V Trenčianskej Teplej dňa 13.12.2017
Vybavuje: Ing. Eva Remšíková
e-mail: eva.remsikova@trencianskatepla.sk

OZNÁMENIE
o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Stavebník Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,
v zastúpení Združenie ERPORES, K Zábraniu 623, 911 01 Trenčín
podal dňa 04.12.2017 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu:
ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov,
žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod, III. etapa
Stavebné objekty:
SO 32.38.07 Traťový úsek Trenčín – Trenčianska Teplá,
komunikácia podchodu pre chodcov v nžkm 129,024 vrátane stien
SO 32.38.07 Traťový úsek Trenčín – Trenčianska Teplá,
komunikácia podchodu pre chodcov v nžkm 129,024 vrátane stien – časť
elektroinštalácia
na pozemkoch KN-C parcela č. 522/9, 509/3, 509/2, 1975, 1982, 144/2, 522/1, 522/6, 522/7,
522/10, 893/2, k. ú. Dobrá. Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie obcou Trenčianska
Teplá pod č. F 466/2011-002 MH dňa 04.04.2011, právoplatné dňa 06.05.2011 a na časť
elektroinštalácia pod č. F 465/2011-002 MH dňa 08.04.2011, právoplatné dňa 10.05.2011.
SO 32.35.38 Traťový úsek Trenčín – Trenčianska Teplá, prípojka NN pre podchod
v nžkm 129,024
na pozemkoch KN-C parcela č. 522/9, 509/3, 509/2, 144/2, 522/1, 522/6, 522/7, k. ú. Dobrá.
Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie obcou Trenčianska Teplá pod č. F 465/2011-002
MH dňa 08.04.2011, právoplatné dňa 10.05.2011.
(ďalej len „stavba“)
Obec Trenčianska Teplá, ako stavebný úrad I. stupňa príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") v spojení s ustanovením § 5 písm. a) bod 1
zákona 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 podľa § 80 ods. 1 stavebného zákona
oznamuje začatie kolaudačného konania a
nariaďuje
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční
dňa 11.01.2018 (štvrtok) o 10,00 hod.
so stretnutím na mieste stavby v Trenčianskej Teplej, miestna časť Dobrá.
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Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť najneskôr pred dňom ústneho pojednávania na
Obecnom úrade v Trenčianskej Teplej v čase úradných hodín a pri ústnom pojednávaní.
Podľa § 18 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z. na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním
sa predkladajú:
1. doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby;
2. doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových
zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku (revízne správy, atď.); ak bola vykonaná skúšobná
prevádzka, jej vyhodnotenie alebo správa o výsledku komplexného vyskúšania;
3. projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní;
4. výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby;
5. doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené
v podmienkach stavebného povolenia;
6. stavebný denník;
7. doklad o likvidácii stavebného odpadu.
Ak boli niektoré z uvedených dokladov predložené pri podaní návrhu na vydanie
kolaudačného rozhodnutia, pri miestnom zisťovaní stavebník tieto doklady nepredkladá.
Podľa § 80 ods. 2 stavebného zákona účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje
námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú
moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Milan B e r e c
starosta obce

Doručí sa:
Účastníci konania:
1. ŽSR, GR Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
2. V. z.: Združenie ERPORES, K Zábraniu 623, 911 01 Trenčín
3. REMING Consult a. s., Na bráne 4, 010 01 Žilina – AD
4. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 11
5. Obec Trenčianska Teplá – vlastník p. č. 509/2, 509/3, 522/9, 1975, 1982
6. Ostatní účastníci konania – verejnou vyhláškou
Na vedomie:
7. MDV SR, Sekcia žel. dopravy a dráh, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
8. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
9. TVK a. s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
10. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
11. Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
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12. SPP-Distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
13. Krajský pamiatkový úrad, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
14. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
15. MICHLOVSKÝ s. r. o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
16. Obec Trenčianska Teplá
Verejná vyhláška:
Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce na dobu 15 dní ( úradná tabuľa Trenčianska
Teplá, webová stránka ). Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia oznámenia.
Vyvesené dňa : .......................................

Zvesené dňa :..............................................

Pripomienky boli – neboli: ...................................................................................................................
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

