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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- 5602/13/2018 ER, 1032/2017
V Trenčianskej Teplej dňa 26.03.2018

ROZHODNUTIE
Obec Trenčianska Teplá, ako stavebný úrad I. stupňa príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 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
stavebného zákona podľa § 36 stavebného zákona je zároveň určený Okresným úradom
Trenčín, odborom výstavby a bytovej politiky pod č.: OÚ-TN-OVBP2-2017/27340-2/Ma zo
dňa 23.8.2017 ako stavebný úrad podľa ustanovenia § 119 ods. 1, v spojení s § 117 ods. 1
stavebného zákona na územné, stavebné a kolaudačné konanie a na vydanie územného
rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia na dole uvedenú stavbu.
Určený stavebný úrad obce Trenčianska Teplá v územnom konaní preskúmal a posúdil podľa
§ 35 až 38 stavebného zákona návrh na vydanie územného rozhodnutia, ktorý podal dňa
13.09.2017 a doplnil dňa 26.02.2018
navrhovateľ:
Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
IČO: 36 361 518,
v zastúpení:
MČ Projekty, s. r. o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra, IČO: 35 829 745,
poverená konateľka: PhDr. Ľubomíra Beháňová, Za Plavárňou 8529/9, 010 08 Žilina
(ďalej len „navrhovateľ“) a na základe tohto posúdenia podľa § 39a stavebného zákona a § 46
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny
poriadok") vydáva
rozhodnutie
o umiestnení stavby
na stavbu
TN NOVÁ DUBNICA, ZAKAB. VNV 1068, VNK
Súbor / objekt:
SO 01 – VN káblové vedenie
PS 01 – Spínacia stanica EH8-Box
SO 02 – Demontáž VN vzdušného vedenia
(ďalej len “stavba“), ktorá má byť umiestnená na pozemkoch k. ú. Nová Dubnica – KN-C
parcela č. 534/8, 534/9, 542/5, KN-E parcela č. 2567/2, 2570/1, 2571/1, 2574/1, 2575/1,
2578/1, 2579, 2582, 2583, 2586, 2587, 2590, 2591, 2594, 2595, 2598, 2599, 2602, 2603,
2606, 2607, 2609, 6474/1, 2656, 2657, 2655, 2654, 2668/2, 3106/503, 2669, 2677/2, 2678,
3088, 2679, 3087, 3085, 3084, 3083, 3082, 3081, 3080, 3079, 3078, 3077, 2670, 2673/2,
2674/2, 2675/2, 2676/503, k. ú. Trenčianska Teplá – KN-E parcela č. 6511, 2935, 2901, 2902,
2904, 2777, 2776, 2775, 2896, 2786, 2787.
Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie.

2. strana z 16 Rozhodnutia č. SU- 5602/13/2018 ER zo dňa 26.03.2018

I. Stručný popis stavby, architektonické a konštrukčné riešenie:
SO 01 – VN káblové vedenie:
VN vzdušné vedenie 22 kV linky č. 1068 z roku 1970 v úseku od ÚO č. 1/1068 (úsekový
odpínač) v k. ú. Nová Dubnica po ÚO č. 2/1068 v k. ú. Trenčianska Teplá je postavené na
betónových a dožitých drevených podperných bodoch a mrežových stožiaroch, zväčša
v zalesnenom ťažko dostupnom teréne – svah a roklina a ponad cintorín v Novej Dubnici.
Stavba rieši demontáž VN vzdušného vedenia od tretieho podperného bodu od ÚO č. 1/1068,
ktorý bude vymenený za nový betónový podperný bod Db 2x10,5/20 a v ktorom cez
obmedzovače prepätia VN bude pripojené nové VNK vedenie 3x1x240 NA2XS2Y. V jeho
trase je umiestnená jestvujúca 1-stĺpová trafostanica TS 0061-107 v majetku Považská
vodárenská spoločnosť, a. s., ktorá sa ponechá a prepojí sa nanovo VN káblovou prípojkou dl.
20 m z VN rozvádzača novej spínacej stanice EH8-Box, ktorá sa osadí v blízkosti TS. Trasa
nového VNK vedenia bude pokračovať až po existujúci posledný mrežový stožiar pred ÚO č.
2/1068 a takisto sa vyvedie na tento stožiar VNK cez osadené obmedzovače prepätia VN.
Nové VNK vedenie medzi oboma ÚO je navrhnuté sčasti v ochrannom pásme vzdušného
vedenia, ktoré sa zdemontuje a sčasti v novej trase, ktorá obchádza roklinu a cintorín a vedie
popri spevnenej a lesnej ceste. Dĺžka trasy VNK vedenia je 1700 m, bude uložené do káblovej
ryhy 50x120 cm na pieskové lôžko. Pri križovaní VN kábla s inžinierskymi sieťami
a s cestou bude VNK uložený v korungovanej chráničke FXKV priemeru 200 mm. Súbežne
s VNK bude pripoložená optochránička priemeru 40 mm.
PS 01 – Spínacia stanica EH8-Box:
Voľne stojaca spínacia stanica, polozapustená s vonkajším ovládaním, s VN rozvádzačom
s prívodmi/vývodmi pre napojenie VNK a TS. Má pôdorys 1900 x 1450 mm, so strechou a
s výškou 1990 mm nad terénom. Je navrhnutá ako železobetónový vysokopevnostný kiosk
(vaňa) bez potreby budovania základov (iba na zhutnené štrkové lôžko hr. 200 mm), vrátane
bleskozvodu a uzemnenia. Spínacia stanica je podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. zaradená do
skupiny A vyhradených technických zariadení.
SO 02 – Demontáž VN vzdušného vedenia:
Existujúca vzdušná linka 22 kV č. 1068 s vodičmi AlFe 3x70mm2 sa zdemontuje v úseku
medzi tretím podperným bodom od ÚO č. 1/1068 a posledným mrežovým stožiarom pred ÚO
č. 2/1068, vrátane drevených a betónových podperných bodov a mrežových stožiarov medzi
nimi. Celková dĺžka trasy demontáže je 1520 m.
Termín realizácie : predpoklad rok 2018
Investičné náklady : predpoklad 150 tis. €

II. Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky :
1. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie musia spracovať oprávnení projektanti
spôsobili vo výstavbe v zmysle § 45 stavebného zákona.
2. Stavba bude umiestnená na podklade výkresu „Situácia stavby“ č. 2,3,4 – 09/2017 - UR,
M 1:1000, ktoré vypracoval Vladimír Huljak, zodpovedný projektant, ako súčasť
projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.
3. Umiestnenie stavby: k. ú. Nová Dubnica – KN-C parcela č. 534/8, 534/9, 542/5, KN-E
parcela č. 2567/2, 2570/1, 2571/1, 2574/1, 2575/1, 2578/1, 2579, 2582, 2583, 2586, 2587,
2590, 2591, 2594, 2595, 2598, 2599, 2602, 2603, 2606, 2607, 2609, 6474/1, 2656, 2657,
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2655, 2654, 2668/2, 3106/503, 2669, 2677/2, 2678, 3088, 2679, 3087, 3085, 3084, 3083,
3082, 3081, 3080, 3079, 3078, 3077, 2670, 2673/2, 2674/2, 2675/2, 2676/503, k. ú.
Trenčianska Teplá – KN-E parcela č. 6511, 2935, 2901, 2902, 2904, 2777, 2776, 2775,
2896, 2786, 2787.
4. Podmienky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a
stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a organizácii:
Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava, zo dňa 16.02.2018:
Odsúhlasuje PD s nasledovnými pripomienkami:
1. SO 01 – VN káblové vedenie, je navrhované z vymeneného prechodového podperného
bodu, tretí od ÚO 1/1068, DB 10,5/20, umiestneného na parcele č. 534/8, vzdušného VN
vedenia č. 1068, zemným VN káblom 3x1x240 NA2XS(F)2Y, s ukončením vo VN
rozvádzači navrhovanej spínacej stanice EH8-Box, osadenej v blízkosti existujúcej cudzej
TS 0061-107. Z VN rozvádzača spínacej stanice bude pripojená TS 0061-107 novým
zemným káblom 3x1x95 NA2XS(F)2Y v dĺžke trasy 20 m a z VN rozvádzača EH8-Box
pokračuje navrhované VN káblové vedenie popri spevnenej ceste až po existujúci
mrežový stožiar pri ÚO 2/1068. VN káblové vedenie bude na oboch prechodových
podperných bodoch pripojené na existujúce vzdušné vedenie cez obmedzovače prepätia.
Trasa VN kábla je navrhovaná z časti v ochrannom pásme existujúceho vzdušného
vedenia 1068, v lesnom prieseku a z časti v novej trase popri lesnej ceste. Pri križovaní
VN kábla s inými inžinierskymi sieťami a križovaní s cestou bude VN kábel uložený
v korungovanej chráničke FXKV priemeru 200. Súbežne s VN káblom bude pripoložená
optochránička. Dĺžka trasy navrhovaného VN káblového vedenia je 1 700 m. Súhlasíme
so zmenou trasy VN zemného káblového vedenia.
2. PS 01 – Spínacia stanicaEH8-Box, je navrhovaná ako voľne stojaca polozapustená
s vonkajším ovládaním s VN rozvádzačom SF6 Schneider Electric, s troma skriňami,
z toho dve skrine pre navrhované VN káblové vedenie a s jednou skriňou vývodu VN
prípojky pre existujúcu 1-stĺpovú odberateľskú TS 0061-107. Navrhovaná spínacia stanica
EH8-Box bude osadená na parcele č. 540/1, k. ú. Nová Dubnica.
3. SO 04 – Demontáž VN vzdušného vedenia 3x70 AlFe6 bude v úseku od tretieho
podperného bodu za ÚO 1/1068 až mrežový stožiar pri ÚO 2/1068, vrátane drevených
podperných bodov, betónových podperných bodov a mrežových stožiarov v dĺžke trasy
demontáže 1 520 m. Demontované vzdušné VN vedenie bude nahradené navrhovaným
novým káblovým vedením popísaným v SO 01 – VN káblové vedenie.
4. Novovybudované VN káblové vedenie, VN prípojka a spínacia stanica EH8-Box budú
prevádzkované v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike.
5. Pred zahájením výkopových prác je potrebné uskutočniť vytýčenie existujúcich káblových
vedení v teréne. (Vytýčenie zabezpečuje p. Capák t. č. 032 6533365).
6. Pri výkopových prácach žiadame nenarušiť stabilitu podperných bodov vzdušných
elektrických sietí a celistvosť uzemňovacích sústav.
7. Pri akomkoľvek poškodení zariadení v majetku ZSD, a. s. je nutné okamžite informovať
Západoslovenská distribučná, a. s., SEZ Sever Trenčín, ul. 1. mája 13.
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Vyjadrenie k PD pre územné rozhodnutie a pre stavebné konanie má platnosť 2 roky od
dátumu vystavenia, vyjadrenie zo dňa 31.5.2017 stráca týmto platnosť. Súhlasíme
s navrhovaným riešením.
SPP - distribúcia, a. s., Bratislava, č. TD/NS/0702/2017/Ga zo dňa 23.10.2017:
V záujmovom území sa nachádza plynárenské zariadenie VTL plynovod DN 150 PN25, DN
80 PN 25, DN 50 PN 25.
Súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledovných podmienok:
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je
stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských
zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP –
distribúcia, a. s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo
elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D
(www.spp-distribucia.sk),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie
plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1
hodinu,
- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného
konania alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených
v tomto vyjadrení,
- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú
dokumentáciu pre účely stavebného konania na posúdenie SPP-D.
- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných
predpisov, požadujeme, aby stavebník:
 rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných
a/alebo bezpečnostných pásiem,
 pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami
dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
 zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu
k existujúcim plynárenským zariadeniam,
 zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní
navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
 zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich
plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.
Lesy SR, š. p., OZ Trenčín, zn. 25501/2017-104 zo dňa 6.6.2017:
1. S umiestnením podzemného káblového vedenia VN na lesnom pozemku parcela KNC č.
2905/1 v k. ú. Trenčianska Teplá nesúhlasí.
2. S umiestnením podzemného káblového vedenia VN na lesnom pozemku parcela KNC č.
540/1 v k. ú. Nová Dubnica súhlasí za splnenia podmienok:
- Nakoľko stavba bude realizovaná na lesnom pozemku je potrebné vyžiadať záväzné
stanovisko príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva – okresného úradu.
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- Zemný kábel VN vedený po lesnom pozemku bude v trase existujúceho vzdušného
vedenia – v existujúcom prieseku nie po lesnom poraste a bude uložený v min. hĺbke
1,2m.
- Po uložení kábla, ešte pred zasypaním ryhy, bude trasa vedenia zameraná geometrickým
plánom na zriadenie vecného bremena s vyznačením ochranného pásma vedenia
s vyčíslením plochy záberu z jednotlivých parciel KN (vedenie + ochranné pásmo). Po
zasypaní výkopu bude trasa kábla viditeľne označená povrchovým značením.
- Pred vydaním stavebného povolenia je potrebné zabezpečiť vydanie rozhodnutia
o dočasnom, prípadne trvalom vyňatí pozemkov (trasa káblového vedenia + ochranné
pásmo + manipulačná plocha pre výkop) z plnenia funkcií lesov a po realizácii stavby
a zamerania geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena aj rozhodnutie
o obmedzení využívania lesných pozemkov.
- Majetkoprávne usporiadanie pozemkov v rámci stavebného konania bude realizované
formou zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a po právoplatnosti
kolaudácie dohodou o jednorazovej náhrade za zriadenie vecného bremena.
- V rámci vykonávania demontážnych prác existujúceho vedenia, výkopových prác a
uloženia nového káblového vedenia nebudú poškodzované okolité lesné pozemky
a nehnuteľnosti v našej správe a tiež v minimálnej možnej miere bude obmedzovaná naša
hospodárska výrobná činnosť. Taktiež nebudú na pozemkoch zriaďované žiadne skládky
odpadov a stavebného materiálu.
- Výkopové práce realizované strojovo je potrebné zabezpečiť tak, aby nedošlo
k nadmernému zosuvu pôdy, aby nedošlo k poškodeniu okolitých lesných porastov a k ich
znečisteniu prípadne zamoreniu ropnými látkami.
- Prípadne odstránenie krov alebo lesných drevín v trase vedenia je možné realizovať až po
odsúhlasení vedúcim Lesnej správy Nemšová.
- Prípadný vzniknutý havarijný stav alebo poškodenie majetku bude bezodkladne
odstránené na náklady investora stavby.
- Začiatok a harmonogram všetkých terénnych prác a pohyb pracovných mechanizmov
stavby bude v dostatočnom predstihu oznámený v sídle Lesnej správy Nemšová
(Závadská 38, 914 41 Nemšová, vedúci LS +421918333947).
Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Považská Bystrica, č. 4365/23/2017-CA zo dňa
23.6.2017:
1. Nová trasa káblového VN vedenia je v čiastočných súbehoch a niekoľkokrát bude
križovať – prívodné vodovodné potrubie OC DN350 z II. tl. pásma Dubnica nad Váhom
do vodojemov Nová Dubnica, zásobné vodovodné potrubie PE DN400 – prívodné
vodovodné potrubie z VDJ Nová Dubnica do Mesta Nová Dubnica a kanalizačné potrubie
– prepad z VDJ Nová Dubnica.
2. V priloženej situácii GIS (formát A3) je zakreslená trasa vodovodných potrubí a VDJ
Nová Dubnica, vodovody sú zakreslené zelenou farbou, zakreslenie je len orientačné!!!
3. Najneskôr pred začiatkom stavebných prác (výkopové práce) je investor povinný
zabezpečiť vytýčenie všetkých vodovodných a kanalizačných potrubí (prepad)
v dotknutom území. Vytýčenie vykoná PVS, a. s. na základe písomnej objednávky
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4.

5.

6.

7.

doručenej na HS Služby PVS, a. s., ul. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica. Tel.
0905/850 734.
Na základe vytýčenia dodržať pri realizácii STN 736005 o priestorovom usporiadaní IS
a ochranné pásmo vodovodných a kanalizačných potrubí v súlade so z. č. 442/2002 Z. z.
v platnom znení, § 19 ods. 2. a 5. pri iných stavbách pevne spojených so zemou –
podperné body, trafostanice, a i.
Novú VN káblovú prípojku pre VDJ Nová Dubnica a rozbočovací objekt realizovať
v súlade s vyjadrením PVS, a. s., č. j. 578/2017 zo dňa 27.2.2017 – stanovisko energetika
PVS, a. s.
Ku kolaudácii stavby je investor povinný predložiť stavebnému úradu Protokol o vytýčení
IS, Protokol o dodržaní STN 736005 a vlastný Protokol o dodržaní ochranného pásma
verejného vodovodu a kanalizačného potrubia (prepad), ktoré budú podpísané majstrom
prevádzky vodovodov PVS, a. s. a majstrom prevádzky kanalizácií PVS, a. s. v Dubnici
nad Váhom, tel. 0907/817530 a 0908/743752.
Začiatok výkopových prác a ich ukončenie ohlásiť na jednotlivých prevádzkach PVS, a.
s., k miestam križovania a súbehu žiadame kontrolu dodržania STN 736305 so zápisom
do stavebného denníka.

Slovak Telekom, a. s., Bratislava, č. 6611805130 zo dňa 22.02.2018:
Dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie: Nedôjde do styku so sieťami
elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a /alebo DIGI
SLOVAKIA, s. r. o.
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.)
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti
rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení,
v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník
nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý
podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním
projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie
konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca
spoločnosti povereného správou sietí: František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421
32 6521289; Marcel Garai, marcel.garai@telekom.sk, +421 42 4424299, 0902 719451.
4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností
podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ
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nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať
bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ako plánuje napojiť nehnuteľnosť na
verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre
územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
Mesto Nová Dubnica, č. MO/6854/2017 zo dňa 20.11.2017:
1. Pri demontáži VN vzdušného vedenia podľa priloženej projektovej dokumentácie, ktoré
sa nachádza na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Nová Dubnica v lokalite cintorína
v Novej Dubnici, nepoškodiť hrobové miesta, vybetónované obruby, pomníky a taktiež
chodníky, lavičky a ďalšie objekty nachádzajúce sa v areály mestského cintorína. Po
ukončení demontáže VN vzdušného vedenia uviesť terén (vrátane zelených plôch) do
pôvodného stavu.
2. Pri ukladaní zemného VN káblového vedenia podľa priloženej projektovej dokumentácie
na pozemku vo vlastníctve Mesta Nová Dubnica parc. KN-C č. 542/5, k. ú. Nová
Dubnica, v časti kde sa nachádza plot ohraničujúci areál cintorína po ukončení realizácie
stavby uviesť predmetnú časť plota a dotknutú časť pozemku do pôvodného stavu. Za
týmto účelom je potrebné požiadať mesto o povolenie na rozkopávku mestskej zelene.
Obec Trenčianska Teplá, č. SU 6884/15/2017 AL zo dňa 6.6.2017:
Obec Trenčianska Teplá nemá námietky k PD stavby pre potreby vydania územného
rozhodnutia a stavebného povolenia, obec nie je správcom podzemných zariadení –
inžinierskych sietí v navrhovanej lokalite v k. ú. Trenčianska Teplá.
OÚ Trenčín, pozemkový a lesný odbor, č. OU-TN-PLO-2017/020815-002 zo dňa 06.07.2017
– Záväzné stanovisko:
Súhlasí s umiestnením stavby vo vzdialenosti 50 m od okraja lesných pozemkov parcelné
číslo CKN č. 540/7, 540/8, 550 a 551 v k. ú. Nová Dubnica a CKN č. 3067 a 2959 v k. ú.
Trenčianska Teplá za podmienok:
- pri stavebnej činnosti zamedziť poškodeniu lesného pozemku;
- nenarušovať lesnú prevádzku;
- neskladovať na lesných pozemkoch stavebný materiál a neumiestňovať na lesných
pozemkoch stavebné stroje;
- stavebníci berú na vedomie a súhlasia, že v prípade poškodenia ich majetku pádom
stromov, príp. činnosťou pri správe a údržbe lesa a lesného pozemku, nebudú si
uplatňovať voči vlastníkovi či obhospodarovateľovi lesného pozemku náhradu škody.
Podľa § 10 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov sa na
udelenie záväzného stanoviska nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov je na vydanie
územného rozhodnutia o umiestnení stavby na lesnom pozemku potrebné záväzné stanovisko
orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.
Po posúdení stavby vo vzťahu k zákonu č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších
predpisov Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy
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lesného hospodárstva podľa § 56 a § 60 ods. 2 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch
v znení neskorších predpisov vydáva toto záväzné stanovisko:
V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov súhlasí
s umiestnením stavby na lesných pozemkoch CKN č. 540/1 v k. ú. Nová Dubnica a 2905/1
v k. ú. Trenčianska Teplá za týchto podmienok:
1. Na využitie lesných pozemkov pre realizáciu uvedenej stavby je potrebné rozhodnutie
tunajšieho úradu o dočasnom vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov na ploche
potrebnej k realizácii stavby. O vydanie pozemkov požiada stavebník najneskôr pre
realizáciou stavebných objektov na lesných pozemkoch.
2. Stavebník je povinný uzavrieť dohodu s vlastníkmi o využívaní lesných ciest na
zabezpečovanie starostlivosti o stavby a zariadenia v dotknutom území pred použitím
lesných ciest.
3. Pri stavebnej činnosti zamedziť poškodeniu lesného pozemku a nenarušovať lesnú
prevádzku.
Na vydanie záväzného stanoviska k územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby na lesnom
pozemku sa nevťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Ak sa nezmení predložený
projekt, platí toto stanovisko aj pre účely stavebného konania.
OÚ Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP - odpadové hospodárstvo, č. OU-TN-OSZP22017/018830-002 JAN zo dňa 29.5.2017:
Všetky odpady vzniknuté v priebehu výstavby sú riešené v súlade so zákonom o odpadoch t.
j. budú odovzdané firmám oprávneným na zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov s kat. č.
(v zmysle vyhlášky MŽPSR č. 365/2015 Z. z. katalógu odpadov) 170101, 170405, 170506,
170204 a 160216. So skladovaním týchto odpadov sa nepočíta.
Z hľadiska odpadového hospodárstva nemá k preloženému projektu žiadne pripomienky.
V zmysle vyjadrenia OÚ Trenčín, č. OU-TN-OSZP2-2017/018826-003 zo dňa 15.06.2017
bola potvrdená platnosť vyjadrenia OÚ Trenčín č. OU-TN-OSZP2-2017/018830-002 JAN zo
dňa 29.5.2017 v úseku odpadového hospodárstva aj pre územie okresu Ilava.
OÚ Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP
- štátna vodná správa, č. OU-TN-OSZP22017/018826-002 zo dňa 30.05.2017:
Z hľadiska vodných pomerov v dotknutom území, je realizácia stavby možná za
nasledovných podmienok:
Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas realizácie stavby je potrebné rešpektovať
ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu
a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
Vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza
povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa vodného zákona. V zmysle
§ 73 ods. 17 vodného zákona je orgán štátnej vodnej správy dotknutým orgánom v konaní,
v ktorom je príslušný stavebný úrad. Vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona sa považuje za
záväzné stanovisko.
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V zmysle vyjadrenia OÚ Trenčín, č. OU-TN-OSZP2-2017/018826-003 zo dňa 15.06.2017
bola potvrdená platnosť vyjadrenia OÚ Trenčín č. OU-TN-OSZP2-2017/018826-002 zo dňa
30.05.2017 v úseku štátnej vodnej správy aj pre územie okresu Ilava.
OÚ Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP - ochrana prírody a krajiny, č. OU-TN-OSZP32017/018780-002 koz zo dňa 29.05.2017:
Projektová dokumentácia pre územné a stavebné rozhodnutie poukazuje na skutočnosť, že
stavba bude realizovaná na viacerých parcelách. Územie v zmysle zákona patrí do prvého
stupňa ochrany. V sprievodnej a súhrnnej technickej správe sa nespomína ako budú dotknuté
záujmy ochrany prírody – zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody. Celá ochrana prírody je
vybavená jednou vetou na strane 2 v Súhrnnej technickej správe. Upozorňujeme pri
umiestňovaní stavby na dodržiavanie základných ustanovení obsiahnutých v § 3 až 10 zákona.
V prípade výrubu drevín je potrebné postupovať v súlade s ustanovením § 47 zákona.
V prípade, ak sa na výrub drevín vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, aj v súlade
s ustanovením § 103 ods. 6 zákona. V prípade ak trasa vedenia zasiahne do mokrade je
nevyhnutné požiadať o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 4 zákona. Počas umiestňovania
stavby je nevyhnutné prijať opatrenia, ktoré by zabránili šíreniu inváznych a ruderálnych
rastlinných druhov a prijať protierózne opatrenia. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti
o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia sa
však vyjadruje iba k trase nachádzajúcej sa v tomto okrese. Nakoľko trasa zasahuje i do
okresu Ilava je nutné vyjadrenie i z toho okresu. Toto vyjadrenie sa vydáva podľa § 9 ods. 1
písm. b) a c) zákona a nenahrádza vyjadrenie alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
OÚ Ilava, odbor starostlivosti o ŽP - ochrana prírody a krajiny, č. OU-IL-OSŽP2017/0001068-002 zo dňa 26.05.2017:
Dotknuté územie stavby podľa katastra nehnuteľností je evidované mimo zastavaného územia
obce. Na tomto území platí prvý stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody, kde sa
uplatňujú podľa zákona o ochrane prírody ustanovenia podľa § 3 až § 10 zákona o ochrane
prírody. Orgán ochrany prírody a krajiny tu neeviduje žiadne osobitne chránené časti prírody
a krajiny. Využitie územia pre tento účel nie je v rozpore so záujmami ochrany prírody
a krajiny.
Pripomienky k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia:
1. Podľa § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody každý, kto buduje, alebo plánovane
rekonštruuje nadzemné elektrické vedenie je povinný použiť také technické riešenie, ktoré
bráni usmrcovaniu vtákov.
2. V prípade výrubu drevín v ochrannom pásme el. vedenia v súlade s ustanovením § 47 ods.
7 zákona o ochrane prírody ten, kto chce z dôvodu uvedeného v odseku 4 písm. e)
vyrúbať drevinu, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody
najmenej 15 pracovných dní pred uskutočnením výrubu.
Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza vyjadrenie alebo súhlas
orgánu ochrany prírody a krajiny podľa ustanovení zákona o ochrane prírody.
OR HaZZ v Trenčíne, č. ORHZ-TN1-610-001/2017 zo dňa 1.6.2017:
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S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie
nasledujúce podľa stavebného zákona a spolu s overenou projektovou dokumentáciou stavby
požaduje ho predložiť pri kolaudačnom konaní.
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, číslo : KPUTN-2017/14474-2/45910 zo dňa 14.06.2017 –
Záväzné stanovisko:
Súhlasí a určuje tieto podmienky:
- Termín začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou písomne nahlásiť
najmenej s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín a to vzhľadom k tomu, že nie je
možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality.
- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona 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 na druhý
pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ
Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni
odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ Trenčín 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
vyššie uvedeného metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález
vyzdvihne oprávnená osoba, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do 10 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,
- KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období
od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.
Považský cukor, a. s., Trenčianska Teplá, zápisnica z ÚK zo dňa 10.10.2017:
Žiada, aby počas cukrovarníckej kampane, t. j. v mesiacoch september – január a apríl – máj
nebolo vykonané vypnutie napájania el. energie.
5. Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a organizácii – bez pripomienok – ktoré
budú vyradené zo zoznamu dotknutých orgánov štátnej správy a organizácii :
MICHLOVSKÝ, spol. s r. o., Piešťany, č. 2645/2017 zo dňa 11.9.2017:
Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a. s., Bratislava.
SWAN, a. s., Bratislava, č. 2017/TT/446 zo dňa 20.10.2017:
V záujmovom území podľa PD sa nenachádzajú podzemné siete spoločnosti.
TVK, a. s., Trenčín, zn. 5371/2017 zo dňa 22.6.2017:
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So zakabelizovaním VNV 1068 a pokládkou VNK v predloženom rozsahu súhlasí, nakoľko
navrhovaným riešením nebudú dotknuté siete verejného významu v správe našej a. s. Zároveň
je možné konštatovať, že stavba nie je súčasťou PHO v prevádzke našej a. s.
OÚ Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-TN-OCDPK2017/019177-002/BLA zo dňa 30.05.2017:
S predloženým projektom stavby a s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia
súhlasí bez pripomienok, nakoľko je navrhovaná trasa VN vedenia umiestnená mimo ciest II.
a III. triedy.
OÚ Trenčín, odbor krízového riadenia, č. OU-TN-OKR1-2017/003393-108 zo dňa
12.06.2017:
Súhlasí bez pripomienok.
OÚ Ilava, odbor krízového riadenia, č. OU-IL-OKR-2017/001132-002 zo dňa 12.6.2017 –
Záväzné stanovisko:
Pri uvedenom type stavby nie je potrebné budovať zariadenie civilnej ochrany.
Súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu bez pripomienok.
RÚVZ v Považskej Bystrici, č. A/2017/1089-2-HŽPaZ zo dňa 05.06.2017 – Záväzné
stanovisko:
Súhlasí sa s návrhom žiadateľa na územné konanie stavby v k. ú. Nová Dubnica.
V zmysle listu RÚVZ v Trenčíne zn. B/2017/02428-002/H6 zo dňa 25.05.2017 bola z dôvodu
vecnej a miestnej príslušnosti postúpená žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projektu
stavby na RÚVZ v Považskej Bystrici.
MO SR, Agentúra správy majetku, Banská Bystrica, č. ASMdpS-1-1171/2017 zo dňa
17.07.2017:
Súhlasí s vyššie uvedenou stavebnou akciou podľa projektovej dokumentácie bez
pripomienok. V mieste plánovanej stavby sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy.
III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.
Od ôvodnenie
Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky listom č. OÚ-TN-OVBP22017/27340-2/Ma zo dňa 23.8.2017 určil stavebný úrad Obce Trenčianska Teplá na územné
konanie a vydanie územného rozhodnutia, na stavebné konanie a vydanie stavebného
povolenia a na kolaudačné konanie a vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ako
určený stavebný úrad pre k. ú. Trenčianska Teplá a k. ú. Nová Dubnica.
Navrhovateľ podal dňa 13.09.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia stavby.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. Určený stavebný úrad dňa 20.09.2017 oznámil
podľa § 36 stavebného zákona začatie územného konania pod č. SU – 8443/1032/2017 ER
účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy a vlastníkom inžinierskych sietí.
Súčasne na prerokovanie návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním
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na deň 10.10.2017, na ktorom bola spísaná zápisnica s požiadavkou SPP-distribúcia, a. s. na
zmenu trasy VNK vedenia pri existujúcej trafostanici v súvislosti s križovaniami jestvujúceho
STL plynovodu. Určený stavebný úrad dňa 11.10.2017 vyzval Rozhodnutím č. SU8999/1032/2017 ER navrhovateľa na doplnenie návrhu podľa požiadaviek SPP-D, a. s.
a územné konanie prerušil. Navrhovateľ návrh v lehote do 60 dní sčasti doplnil a zároveň
žiadosťou doručenou na určený stavebný úrad dňa 18.12.2017 požiadal o predĺženie lehoty na
doplnenie návrhu o ďalších 60 dní. Určený stavebný úrad Rozhodnutím č. SU-80/13/2018 ER
zo dňa 04.01.2018 lehotu na doplnenie návrhu predĺžil. Navrhovateľ dňa 26.02.2018 návrh
doplnil a určený stavebný úrad oznámil dňa 28.02.2018 pokračovanie územného konania pod
č. SU-2328/13/2018 a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
14.03.2018, na ktorom bola o jeho výsledkoch spísaná zápisnica.
Na miestnom zisťovaní bolo zistené, že umiestnením stavby sú splnené požiadavky
ustanovenia § 37 a § 38 stavebného zákona, predložený návrh spĺňa požiadavky z hľadiska
starostlivosti o životné prostredie a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na
výstavbu a na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne
predpisom, ktoré stanovujú hygienické a protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti,
dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, poľnohospodárskeho pôdneho a lesného
fondu, starostlivosti o kultúrne pamiatky a pod. Umiestnenie stavby na predmetných
pozemkoch nie je v rozpore so Zmenami a doplnkami č. 1 Územného plánu Obce Trenčianska
Teplá schválenými obecným zastupiteľstvom Uznesením č. 9/2004 zo dňa 13.12.2004
a zároveň nie je v rozpore s Územným plánom Mesta Nová Dubnica schváleným mestským
zastupiteľstvom Uznesením č. 132 zo dňa 13.12.2012 v znení zmien a doplnkov.
Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a vlastníkov inžinierskych
sietí boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.
K návrhu na vydanie územného rozhodnutia navrhovateľ doložil:
- Doklad o úhrade správneho poplatku - P/2161 zo dňa 13.09.2017
- OÚ Trenčín – určenie stavebného úradu - č. OÚ-TN-OVBP2-2017/27340-2/Ma zo dňa
23.8.2017
- Poverenie ZSD, a. s. – MČ Projekty, s. r. o. - zo dňa 2.1.2018
- Poverenie MČ Projekty, s. r. o. – PhDr. Ľubomíra Beháňová - zo dňa 03.01.2018
- Kópia z KM – zo dňa 15.08.2017 – 5x
- Súpis dotknutých pozemkov (61 položiek) + LV (katasterportál) – 08/2017
- Projekt stavby – 2 x
- Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a správcov a vlastníkov IS:
1. Okresný úrad TN – č. OU-TN-OCDPK-2017/019177-002/BLA – 30.05.2017
2. Okresný úrad TN – č. OU-TN-OKR1-2017/003393-108 – 12.06.2017
3. Okresný úrad IL – č. OÚ-IL-OKR-2017/001132-002 – 12.6.2017
4. Okresný úrad TN – č. OU-TN-OSZP2-2017/018826-002 – 30.05.2017
5. Okresný úrad IL – č. OU-IL-OSZP-2017/001083-02 REN – 31.05.2017
6. Okresný úrad TN – č. OU-TN-OSZP2-2017/018826-003 – 15.06.2017
7. Okresný úrad TN – č. OU-TN-OSZP3-2017/018780-002 koz – 29.05.2017
8. Okresný úrad IL – č. OÚ-IL-OSŽP-2017/0001068-002 – 26.05.2017
9. Okresný úrad TN – č. OU-TN-OSZP2-2017/018830-002 JAN – 29.5.2017
10. Okresný úrad IL – č. OU-IL-OSZP-2017/001085-02 REN – 31.05.2017
11. Okresný úrad TN – č. OU-TN-PLO-2017/020815-002 – 06.07.2017
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12. Okresné riaditeľstvo HaZZ – č. ORHZ-TN1-610-001/2017 – 1.6.2017
13. MO SR, Agentúra správy majetku, B. Bystrica – č. ASMdpS-1-1171/2017 – 17.07.2017
14. KPÚ Trenčín – č. KPÚTN-2017/14474-2/45910 – 14.06.2017
15. Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava – 31.05.2017
16. Slovak Telekom, a. s. Bratislava – č. 6611723326 – 17.08.2017
17. Slovak Telekom, a. s. Bratislava – č. 6611805130 – 22.02.2018
18. Považská vodárenská spoločnosť, a. s. – č. 4365/23/2017-CA – 23.6.2017
19. Lesy SR, š. p., OZ Trenčín – č. 25501/2017-104 – 6.6.2017
20. TVK, a. s., Trenčín – zn. 5371/2017 – 22.6.2017
21. RÚVZ Považská Bystrica – č. A/2017/1089-2-HŽPaZ – 05.06.2017
22. Mesto Nová Dubnica – č. MO/6854/2017 – 20.11.2017
23. Obec Trenčianska Teplá – č. SU 6884/15/2017 AL – 6.6.2017
24. MICHLOVSKÝ, spol. s r. o., Piešťany – č. BA-2645/2017 – 11.9.2017
25. SWAN, a. s. – č. 2017/TT/446 – 20.10.2017
26. SPP-distribúcia, a. s., Bratislava – č. TD/NS/0702/2017/Ga – 23.10.2017
- K zmene trasy navrhovateľ doložil:
1) Súpis dotknutých pozemkov (64 položiek) + 5xLV (katasterportál) – 12/2017
2) Situácia stavby – výkr. č. 2,3,4 – zmena trasy
3) Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a správcov a vlastníkov IS:
Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava – 16.02.2018
V konaní neboli podané námietky účastníkov konania.
Stavebný úrad vo svojom konaní postupoval v zmysle ustanovení stavebného zákona
a zákona o správnom konaní.
Umiestnením stavby za podmienok uvedených v územnom rozhodnutí nie sú ohrozené
záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy
účastníkov konania.
Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov bol
uhradený vo výške 100,00 € ( slovom : jednosto eur ) do pokladne obce dňa 13.09.2017
(doklad č. P/2161).
P o u č e n i e.
Podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu môžu
účastníci konania podať odvolanie na stavebný úrad - obec Trenčianska Teplá v lehote
15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Trenčín,
odbor výstavby a bytovej politiky. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto
rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Milan B e r e c
starosta obce
Príloha: overená PD stavby pre stavebníka
Doručí sa:
Účastníci konania:
1. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
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ZSD a. s. v zastúpení: PhDr. Ľubomíra Beháňová, Za Plavárňou 8529/9, 010 08 Žilina
Mesto Nová Dubnica, ako vlastník pozemku p. č. 542/5
Obec Trenčianska Teplá, ako vlastník pozemku p. č. 6511
Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 47 Bratislava 11
Lesy Slovenskej republiky, š. p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Masárová Mária, M. Rázusa 181/28, 914 01 Trenčianska Teplá
Brezovská Margita, Ľ. Štúra 115/1, 914 01 Trenčianska Teplá
Masaryk Pavol, Ing., Gagarinova 1010/40, 018 41 Dubnica nad Váhom
Mallová Eva, Podhájska 961/17, 914 01 Trenčianska Teplá
Masaryková Mária, Legionárska 655/39, 911 01 Trenčín
Masaryková Oľga, P. O. Hviezdoslava 227/21, 914 01 Trenčianska Teplá
Záhradníčková Emília, Bottova 1335/95, 018 41 Dubnica nad Váhom
Masaryk Jaroslav, Hrádky 55/19, 914 01 Trenčianska Teplá
Masár Ján, Dubovecká 667/60, 914 01 Trenčianska Teplá
Hurtíková Margita, Žilinská 644/1, 911 01 Trenčín
Detková Helena, Školská 95/14, 914 01 Trenčianska Teplá
Hoštáková Elena, SNP 124/7, 914 51 Trenčianske Teplice
Horňák Pavel, Partizánska 797/11, 911 01 Trenčín
Masárová Mária, M. Rázusa 144/9, 914 01 Trenčianska Teplá
Kováč Karol, Revolučná 915/26, 914 01 Trenčianska Teplá
Kováčová Marta, Okružná 131/24, 018 51 Nová Dubnica
Ružička Jozef, M. Rázusa 146/11, 914 01 Trenčianska Teplá
Cmarková Anna, Podhájska 1039/95, 914 01 Trenčianska Teplá
Ružička Ján, Mayerová 393/38, 914 01 Trenčianska Teplá
Ružička Pavol, M. Rázusa 3, 914 01 Trenčianska Teplá
Ružička Karol, Mgr., SNP 121/2, 914 51 Trenčianske Teplice
Šárová Magdaléna, M. R. Štefánika 7, 914 01 Trenčianska Teplá
Gallo Pavol, M. R. Štefánika 7, 914 01 Trenčianska Teplá
Tobiašová Ľudmila, SNP 20, 914 51 Trenčianske Teplice
Gallo Stanislav, M. R. Štefánika 7, 914 01 Trenčianska Teplá
Kováč Pavol, Ľ. Podjavorinskej 4678/1, 914 01 Trenčianska Teplá
Masár Alojz, Ing., CSc., Hasičská 416/12, 914 01 Trenčianska Teplá
Richtáriková Vlasta, Centrum II. 96/64-31, 018 41 Dubnica nad Váhom
Masárová Mária, Hasičská 419, 914 01 Trenčianska Teplá
Ďuríková Anna, SNP 71/20, 018 51 Nová Dubnica
Horvátová Mária, Žilinská 533/2, 914 01 Trenčianska Teplá
Hoštáková Emília, Hasičská 525/1, 914 01 Trenčianska Teplá
Šandora Miroslav, Štvrť SNP 144/61, 914 51 Trenčianske Teplice
Daniško Ján, M. Rázusa 186/33, 914 01 Trenčianska Teplá
Hošták Anton, Bc., Podhájska 1029/85, 914 01 Trenčianska Teplá
Kováčová Mária, M. R. Štefánika 332/8, 914 01 Trenčianska Teplá
Hošták Rudolf, P. O. Hviezdoslava 63/19-15, 018 51 Nová Dubnica
Veselý Ján, SNP 3, 914 51 Trenčianske Teplice
Masár Peter, Ing., Dolné Pažite 98/69, 911 06 Trenčín
Matejková Jana, P. Jilemnického 5/4, 018 51 Nová Dubnica
Štefanková Anna, Školská 124/8, 914 01 Trenčianska Teplá
Žideková Anna, Školská 103/22, 914 01 Trenčianska Teplá
Homola Karol, A. Hlinku 1086/23, 914 01 Trenčianska Teplá
Dobiáš Ján, A. Bernoláka 972/8, 914 01 Trenčianska Teplá
Báž Pavol, Ing., Ľ. Podjavorinskej 488/40, 914 01 Trenčianska Teplá
Bukovčáková Mária, Gagarinova 286/28, 018 51 Nová Dubnica
Puček Milan, Ing., Štefana Straku 4/4, 914 01 Trenčianska Teplá
Dobiašová Filipína, SNP 520/51, 914 01 Trenčianska Teplá
Zúberová Anna, SNP 3/7-49, 018 51 Nová Dubnica
Linhartová Helena, SNP 445/23, 914 01 Trenčianska Teplá
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57. Čermák Boris, Trenčianska 689/22, 821 09 Bratislava – Ružinov
58. Brezovská Margita, Ľ. Štúra 115/1, 914 01 Trenčianska Teplá
59. Pytlík Štefan, M. Rázusa 153/18, 914 01 Trenčianska Teplá
60. Barteková Alena, Kalinčiakova 16, 955 01 Topoľčany
61. Váleková Anna, Novomeského 2673/7, 911 01 Trenčín
62. Pytlík Pavol, Mayerova 404/28, 914 01 Trenčianska Teplá
63. Šandora Rudolf, Ing., M. Rázusa 184/31, 914 01 Trenčianska Teplá
64. Bačíková Mária, Žilinská 535/4, 914 01 Trenčianska Teplá
65. Hošták Peter, M. Benku 432/3, 018 51 Nová Dubnica
66. Čietková Mária, Mgr., SNP 36/21, 914 51 Trenčianske Teplice
67. Masár Ladislav, Ing., Babuškova 12, 821 03 Bratislava
68. Masár Pavol, Šafárikova 14, 911 01 Trenčín
69. Masár Jaroslav, Bárdošova 6, 800 00 Bratislava
70. Pšenčík Marián, Teplická 656/2, 914 01 Trenčianska Teplá
71. Selešová Eva, Pod hájom 1084/39-5, 018 41 Dubnica nad Váhom
72. Gallo Jozef, Dobrá 1226, 914 01 Trenčianska Teplá
73. Sopúchová Zdena, Pod hájom 1096/82-2, 018 41 Dubnica nad Váhom
74. Babulíková Anna, Kollárova 1304/14-23, 018 41 Dubnica nad Váhom
75. Pšenčík Peter, Teplická 656/2, 914 01 Trenčianska Teplá
76. Hošták Vladimír, Dobrá 1191, 914 01 Trenčianska Teplá
77. Kubaščík Jozef, Ing., Opatovská 655/41, 911 01 Trenčín – Kubrá
78. Pšenák Ondrej, Heydukova 1098, 386 01 Strakonice, ČR
79. Masárová Mária, M. Rázusa 40/193, 914 01 Trenčianska Teplá
80. Sklenárová Zuzana, RNDr., Ľ. Štúra 115/1, 914 01 Trenčianska Teplá
81. Horňáková Alena, Teplická 823/61, 914 01 Trenčianska Teplá
82. Hanková Eva, Považská 2014/9, 911 01 Trenčín
83. Horňáková Jana, Okružná 296/21, 018 41 Dubnica nad Váhom
84. Hanková Soňa, 018 35 Horná Poruba č. 187
85. Horňák Dušan, Okružná 296/21, 018 41 Dubnica nad Váhom
86. Horňák Miloš, Okružná 296/21-3, 018 41 Dubnica nad Váhom
87. Horňák Peter, Okružná 296/21, 018 41 Dubnica nad Váhom
88. Čaplová Mária, Revolučná 928/14, 914 01 Trenčianska Teplá
89. Kunda Anton, Mayerova 404/57, 914 01 Trenčianska Teplá
90. Šobáňová Dana, 956 01 Bojná č. 463
91. Horňáková Dagmar, JUDr., Staničná 1062/18, 911 01 Trenčín – Zlatovce
92. Guláš Pavol, 914 01 Trenčianska Teplá č. 460
93. Sýkora Ján, Ing., Centrum I. 34/77, 018 41 Dubnica nad Váhom
94. Semrád Zdeněk, Chabařovická 1327/13, 182 00 Praha, ČR
95. Masaryková Anna, P. O. Hviezdoslava 21, 914 01 Trenčianska Teplá
96. Zúber Jozef, Braneckého 132/1, 914 01 Trenčianska Teplá
97. Masár Štefan, Ľ. Podjavorinskej 469/21, 914 01 Trenčianska Teplá
98. Švecová Margita, Teplická 859/90, 914 01 Trenčianska Teplá
99. Kováč Peter, Mayerova 390/21, 914 01 Trenčianska Teplá
100. Ďurdík Ján, Podhájska 956/12, 914 01 Trenčianska Teplá
101. Paholková Milena, Beckov č. 132
102. Vozárová Juliana, Pod Párovcami 1336/16, 921 01 Piešťany
103. Michalcová Anna, Orlové 143, Považská Bystrica
104. Vrtlík Vladislav, Golianova 10, 911 01 Trenčín
105. Smiščík Roman, Hagarova 2544/5, 831 51 Bratislava
106. Brezovská Margita, Ľ. Štúra 115/1, 914 01 Trenčianska Teplá
107. Belko Ján, Dubovecká 682/9, 914 01 Trenčianska Teplá
108. Kobida Pavel, Teplická 856/95, 914 01 Trenčianska Teplá
109. Ondreičková Anna, SNP 124/7, 914 01 Trenčianska Teplá
110. Sýkora Štefan, Revolučná 881/59, 914 01 Trenčianska Teplá
111. Uherka Rastislav, Fučíkova 981/3, 914 41 Nemšová Ľuborča
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112. Kadlecová Eva, A. Hlinku 1070/36, 914 01 Trenčianska Teplá
113. Čihalová Angela, A. Hlinku 1060/43, 914 01 Trenčianska Teplá
114. Balážová Magdaléna, M. R. Štefánika 328/6, 914 01 Trenčianska Teplá
115. Bážová Margita, Medňanského 98/22, 911 01 Trenčín
116. Mináriková Margita, 28. októbra 1173/8, 911 01 Trenčín
117. Gazdík Martin, Kuzmányho 20, 911 01 Trenčín
118. Šimko Peter, Ing., Barónka 22, 831 06 Bratislava – Rača
119. Homolová Jozefína, Teplická 763/10, 914 01 Trenčianska Teplá
120. Homola Ján, Ľ. Podjavorinskej 486/38, 914 01 Trenčianska Teplá
121. Bubeníková Margita, M. Kukučína 6, 914 01 Trenčianska Teplá
122. Baážová Anna, Dobrá 205, 914 01 Trenčianska Teplá
123. Zdravecká Jozefína, Ing., L. Svobodu 685/23, 018 51 Nová Dubnica
124. Pecková Eva, Žilinská 560/29, 914 01 Trenčianska Teplá
125. Urban Róbert, Revolučná 30, 914 01 Trenčianska Teplá
126. Belková Eva, Podhájska 1018/74, 914 01 Trenčianska Teplá
127. Blahová Anna, Opatovce 40, 913 11 Trenčianske Stankovce
128. Čižmáriková Margita, Ľ. Podjavorinskej 487/39, 914 01 Trenčianska Teplá
129. Hudecová Anna, Žilinská 558/27, 914 01 Trenčianska Teplá
130. Adamcová Jarmila, J. G. Tajovského 1117/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
131. Vojtech Juraj, Žilinská 556/25, 914 01 Trenčianska Teplá
132. Dobiaš Ján, Š. Straku 35/14, 914 01 Trenčianska Teplá
133. Pagáčová Margita, Hrádky 69/5, 914 01 Trenčianska Teplá
134. Šmatlák Pavol, Športovcov 164/7, 914 01 Trenčianska Teplá
135. Masár Pavol, Opatovská 517/265, 911 01 Trenčín – Opatová
136. Homolová Anna, A. Hlinku 1086/23, 914 01 Trenčianska Teplá
137. Maláň Jozef, Volavé 1611/3, 911 01 Trenčín - Kubrá
138. Považský cukor, a. s., Cukrovarská 311/9, 914 11 Trenčianska Teplá
139. Vlastníci susedných pozemkov – líniová stavba – verejná vyhláška
Dotknuté orgány štátnej správy a vlastníci IS :
1. OÚ TN, odbor st. o ŽP, odd. ŠVS, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
2. OÚ TN, odbor st. o ŽP, odd. ochr. prírody a krajiny, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
3. OÚ IL, odbor st. o ŽP, odd. ochr. prírody a krajiny, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
4. OÚ TN, odbor starostlivosti o ŽP, odpad. hosp., Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
5. OÚ TN, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
6. OR HaZZ, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
7. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
8. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
9. Mesto Nová Dubnica, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica
10. Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
11. Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
12. Lesy SR, š. p., OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín
13. SPP – distribúcia a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Vlastníci pozemkov, na ktorých je umiestnená líniová stavba (por. číslo 7 až 137) a vlastníci
susedných pozemkov – líniová stavba verejnou vyhláškou:
Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce / mesta na dobu 15 dní ( úradná tabuľa
Trenčianska Teplá + webová stránka, úradná tabuľa Nová Dubnica + 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.

Vybavuje: Ing. Eva Remšíková

