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Číslo:2018/135-TA5/A-10                                              v Dolnom Lieskove  dňa:   19 . 09. 2018 

 

                                                                                             

                                                     

                                                   Verejná vyhláška 

ROZHODNUTIE 
 

Navrhovateľ:  Obec Pružina, zast.jej starostom  

Adresa:           018 22 Pružina , Obecný úrad 
 

(ďalej len navrhovateľ) podal dňa  18.05. 2018  návrh na vydanie územného rozhodnutia o 

umiestnení  stavby   „Vybudovanie zberného dvora v obci Pružina, “ + vjazd zo 

štátnej cesty v katastrálnom území  Pružina, v obci Pružina,  na pozemku KN-E 5983 a 

6015  s prístupom  z verejnej komunikácie p.č.KNC 425/1 (KN-E 11079/11) a KN-C 2259/3 

(KN-E 11018). Pozemok p.č.KN-E 6015 je vlastníctvom Obce Pružina a pozemok p.č.KN-E 

5983 je vlastníctvom SR-SPF Bratislava. 

 Navrhovateľ Obec Pružina,  ako príslušný  stavebný úrad, je zároveň žiadateľom na 

vykonanie územného konania a vydanie rozhodnutia, Okresný úrad Trenčín , odbor výstavby 

a bytovej politiky určil, podľa ust.§119 odst.3 stavebného zákona na vykonanie konania 

a vydanie rozhodnutia Obec Dolný Lieskov. 

Obec Dolný Lieskov, ako príslušný stavebný  úrad podľa § 117 a 119 zákona č.50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný 

zákon);  vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa. § 5 písm.a) zák. č.608/2003 Z.z.o 

štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení 

zák.č.50/1976 (stavebný zákon), posúdil predložený návrh  podľa  § 35 až 38 stavebného 

zákona. 

 Na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39a stavebného zákona a § 46 zákona 

č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov 

 

  ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE   O  UMIESTNENÍ   STAVBY  

„ Vybudovanie zberného dvora v obci Pružina“, + vjazd zo štátnej cesty  
 

 Stavba bude umiestnená na pozemkoch KN-E 5983 a KN-E 6015,  podľa katastra 

nehnuteľností v kat. území  Pružina, v obci Pružina. Pozemok p.č.KN-E 6015 je vo vlastníctve 

obce Pružina a pozemok p.č.KN-E 5983 je vo vlastníctve SR-SPF Bratislava, tak ako je 

zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí súčasť tohto rozhodnutia, s prístupovou 

komunikáciou  z jestvujúcej verejnej komunikácie (štátnej cesty) p.č.KNC 425/1(KN-E 

11079/11) a p.č.KNC 2259/3 (KN-E 11018). Pozemok p.č.KN-E 5983 bude do vydania 

stavebného povolenia majetko- právne usporiadaný. 

Stavba bude pozostávať zo spevnenej plochy s betónovým krytom, dažďovej kanalizácie, 

elektrickej prípojky, oplotenia a vjazdu na pozemok zo štátnej cesty.  

Stavba bude umiestnená mimo  intravilánu obce , v súlade s platným územným plánom obce 

Pružina. 
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Popis stavby  : podľa predloženej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú 

vypracoval  Jozef Kvaššay- Projart spol s.r.o. v 08/2016. 

 

Popis stavby: 

Stavba pozostáva z objektov: - spevnené plochy s betónovým krytom, - dažďová kanalizácia, - 

oplotenie, - vjazd na pozemok zo štátnej cesty p.č.KNC 425/1 (KN-E 11079/11) a KNC 2259/3 

(KN-E 11018), samostatným povolením. 

 

Vzhľadom na tvar, polohu a členitosť pozemku bude zberný dvor rozdelený na dve časti, jedna 

na pozemku p.č.kN-E 5983 a druhá na pozemku p,.č.KN-E 6015, ktoré budú aj samostatne 

oplotené tak, aby nebol zamedzený prístup k jestvujúcej ceste na p.č.KN-E 11017 vo vlastníctve 

SR-SPF Bratislava. 

Spevnené plochy- betónový kryt- spodná časť – 162,50 m2, - horná časť 134,20 m2. Pôdorysný 

rozmer spevnenej plochy bude nepravidelný, rešpektujúc hranice pozemkov. Časť plochy bude 

ukončená sanačným múrikom z dôvodu výškového rozdielu terénu. Konšrukčné vrstvy 

spevnenej plochy- cestný betón, - mechanicky spevnené kamenivo, - štrkopiesok . Celková 

hrúbka bude 540 mm. Medzi štátnou cestou a areálom je potrebné osadiť rúrový priepust DN 

400 v dĺžke 13,50m, opatrený vtokovým a výtokovým čelom.  

Odvodnenie spevnenej plochy bude odtekať pomocou priečneho a pozdĺžneho sklonu 

k uličným vpustiam, líniovým vtokom a dvomi vsakovacími jamami. Odlúčenie mechanických 

nečistôt bude v uličných vpustiach vybavených kalovými košmi. 

Oplotenie areálu – formou betónových múrikov(od svahu) a oceľového oplotenia. Základy 

z betónových pásov, nad upraveným terénom bude múrik z betónových tvárnic. Dĺžka oporného 

múrika bude 30m. Na betónovom múriku budú osadené poplastované oceľové stĺpiky  výšky 

2,60m. V novonavrhovanom oplotení bude osadená dvojkrídlová brána, pred ktorou bude 

líniový odvodňovací žľab v dĺžke 6,0m, aby nedochádzalo k zaplavovaniu štátnej cesty 

povrchovými vodami zo spevnených plôch. 

V areáli bude osadené mobilné WC. 

 

Stavba bude napojená na elektrickú energiu z verejnej NN siete. 

 

Spôsob doterajšieho využitia pozemku: P.č.KN- E 6015 – orná pôda o výmere 1473 m2, 

p.č.KNE 5983 – ostatná plocha o výmere 3791 m2. 

Stavebník predloží, do vydania stavebného povolenia, vlastnícke alebo iné právo ku všetkým 

dotknutým pozemkom, spolu s rozhodnutím Okresného úradu Pov.Bystrica na trvalé odňatie 

pôdy z PPF , dotknutého pozemku. 

 

Pre umiestnenie stavby, projektovú prípravu a nové využitie územia sa určujú tieto podmienky: 

1/ Stavba bude umiestnená:  mimo  zastavanej časti obci, v súlade s platným územným plánom 

obce Pružina.   

 

Výškové osadenie:  uvedie  projektant v projekte  pre stavebné povolenie.  

2/ Napojenie na technické siete: 

 Stavba bude napojená na elektrickú energiu z verejnej NN siete. 
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 Komunikačné napojenie  : z jestvujúcej verejnej komunikácie p.č.KNC 425/1 (KN-E 

11079/11) a KNC 2259/3 (KN-E 11018).   

 Navrhovateľ je povinný , do vydania stavebného povolenia, predložiť vlastnícke alebo iné 

právo ku všetkým  stavbou dotknutým pozemkom, vrátane prístupu. 

3/  Navrhovateľ je povinný v plnom rozsahu rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení 

SSE-D a.s. pre účely územného a stavebného povolenia  zo dňa 22.01.2017 pod č.4300058323 

okrem iného: 

 V predmetnej oblasti sa energetické zariadenia v majetku SSE-D a.s. nenachádzajú. 

 Pripojenie na elektrinu žiadame riešiť  z distribučnej sústavy SSE-D v danej lokalite, 

bod pripojenia NN poistková skriňa v majetku SSE-D pri RD č.23,28). 

 Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom In=3x25 A. 

 Pripojenie do DS bude realizované v zmysle platných STN, a zákona 251/2012 Z.z. 

 Pre pokračovanie procesu pripojenia je bezpodmienečne nutné uzatvoriť pripojovaciu 

zmluvu s Prevádzkovateľom DS. 

  

4/ Navrhovateľ je povinný rešpektovať podmienky uvedené v stanovisku Považskej 

vodárenskej spoločnosti a.s. Pov.Bystrica zo dňa 28.05.2018 pod č.4058/23/2018-CA: 

 Cez parcelu KN-E 6015 a okrajom parcely KN-E 5983 prechádza potrubie skupinového 

vodovodu OC DN 400 Pružina-Púchov-Dubnica n/Váhom (oblastný diaľkový vodovod) 

vrátane katódovej ochrany- zabezpečovací káblový vodič. 

 Investor je povinný dodržať pri realizácii stavby ochranné pásmo  skupinového 

vodovodu OC DN 400 v súlade so zákonom NR SR č.442/2002 Z.z. v platnom znení , 

§19odst. 2 a 5. Z dôvodu , že skupinový vodovod slúži pre diaľkové zásobovanie pitnou 

vodou, žiadame dodržať ochranné pásmo v šírke najmenej 2,5m od vonkajšieho 

pôdorysného okraja vodovodného potrubia na obidve strany. (platí pre všetky 

stavby pevne spojené so zemou vrátane oplotenia). 

 Na základe uvedeného je investor  povinný vopred zabezpečiť vytýčenie 

skupinového vodovodu v danej lokalite, ktoré vykoná pracovník PVS a,s, na základe 

písomnej objednávky. 

 Vytýčenie skupinového vodovodu OC DN 400 bude geodeticky zamerané a zakreslené 

do projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia- celkovej situácie 

stavby vrátane ochranného pásma. 

 Projektovú dokumentáciu stavby Zberného dvora v rozsahu DSP žiadame zaslať na 

vyjadrenie. 

 Súčasne PVS a.s. žiada príslušný stavebný úrad, v súlade so zákonom o správnom 

konaní o zabezpečenie účasti PVS a.s. ako účastníka stavebného konania (nie len 

dotknutý orgán)z dôvodu , že predmetnou stavbou sú dotknuté vlastnícke práva 

diaľkového oblastného vodovodu SVK Pružina-Púchov-Dubnica n/Váhom, ktorého je 

PVS a.s. vlastníkom a prevádzkovateľom. 

   

5/ Navrhovateľ je povinný rešpektovať podmienku stanoviska Okresného úradu Pov.Bystrica, 

odbor cestnej dopravy a PK  zo dňa 11.09.2018 pod č.OU-PB-OCDPK-2018/010328 : 

 Technické riešenie pripojenia účelovej komunikácie a zjazdu z cesty č.III/1970 v km 

0,137 pravostranne na p.č. KN 2259/3 k.ú.Pružina z dôvodu realizácie stavby „Zberného 

dvora v obci“-vjazd na pozemok k p.KNE 6015 a 5983 bude zrealizovaný v zmysle PD 
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vypracovanej Jozefom Kvaššayom – Projart plus s.r.o. a podmienok vyjadrenia správcu 

cesty SC TSK Trenčín pod č. SC/2018/1672-3 zo dňa 15.08.2018 pokiaľ nebude 

v rozpore s podmienkami tohto záväzného stanoviska. 

 Pri zjazde na cestu III/1970 nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej 

premávky a musí byť zabezpečený dostatočný rozhľad na obidva dopravné smery. 

 Výjazd vozidiel z pozemku musí byť zabezpečený jazdou vpred. 

 Účelová komunikácia – vjazd sa vybuduje o šírke 8,1m s bezprašným povrchom. 

 Polomery vnútorných hrán križovania  - pripojenia budú navrhnuté o hodnote  5,0m. 

 Vybudovaním účelovej komunikácie – zjazdu nebude prerušené odvodnenie  cesty 

III/1970. 

 Počas výstavby účelovej komunikácie – vjazdu bude zachovaný prirodzený odtok 

povrchových vôd z celého cestného pozemku  cesty III/1970. 

 Sklon  účelovej komunikácie – vjazdu bude navrhnutý smerom od cesty III/1970 resp. 

bude navrhnuté odvodnenie  tak, aby nedochádzalo k jej zaplavovaniu povrchovou 

vodou. 

 Pri výjazde vozidiel  na cestu III/1970 nebude dochádzať k znečisťovaniu 

a poškodzovaniu cestného pozemku cesty III/1970. 

 Na cestnom pozemku cesty III/1970 nesmie byť ukladaný materiál z výkopov a stavebný 

materiál. 

 Mimo priestor realizovaného pripojenia účelovej komunikácie – vjazdu, nabude 

porušená konštrukcia a stabilita  vozovky  cesty III/1970. 

 Pri svojej činnosti nebude sťažovať údržbu  cesty III/1970. 

 V prípade zmeny využitia stavby , žiadateľ požiada tunajší úrad o zmenu  podmienok 

tohto záväzného stanoviska. 

 Žiadateľ pred začatím výstavby požiada tunajší úrad o vydanie povolenia na čiastočnú 

uzávierku cesty III/1970 a určenie použitia prenosných dopravných značiek 

a dopravných zariadení na ceste III/1970. 

 Tunajší úrad si vyhradzuje právo určené podmienky s ohľadom na ochranu dotknutej 

pozemnej komunikácie , bezpečnosť a plynulosť premávky na nej, záujmy správy 

dotknutej komunikácie a ak budú dotknuté verejné záujmy , kedykoľvek doplniť alebo 

zmeniť , čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov. 

6/ Rešpektovať podmienky Okresného úradu Pov.Bystrica, OSZP  z hľadiska odpadového 

hospodárstva č.OU-PB-OSZP-2017/001868 zo dňa 03.02.2017. 

7/ Rešpektovať vyjadrenie Okresného úradu Pov.Bystrica, OSZP č.OU-PB-OSZP-2018/008099 

zo dňa 12.07.2018, podľa ktorého uvedená činnosť na stavbe nepodlieha posudzovaniu 

vplyvov na životné prostredie, podľa zák.č.24/2006 Z.z. Zberný dvor bude slúžiť na zber 

a zhromažďovanie odpadov od obyvateľov obce, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, 

cintorínov, drobný stavebný odpad, objemný odpad, jedlé oleje a tuky, šatstvo, odpadov 

z domácností vrátane škodlivých látok, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo 

kontaminované nebezpečnými látkami, vrátane prázdnych tlakových nádob, farby, 

tlačiarenske farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky. Ak dôjde k prekročeniu 

limitov ( od 10 t /rok), alebo doplneniu ďalších druhov odpadu (napr. železné kovy, 

neželezné kovy...) je navrhovateľ povinný požiadať tunajší úrad o vykonanie zisťovacieho 

konania podľa zákona.     
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8/ V plnom rozsahu rešpektovať podmienky vyjadrenia SlovakTelekom a.s. zo dňa 16.05.2018 

pod č.6611813898. 

9/ Rešpektovať podmienky uvedené v stanovisku Slovenského pozemkového fondu zo dňa 

2.5.2018  pod č.SPFZ/2018/032155: 

 Podľa predloženej dokumentácie bude dotknutý pozemok p.č.KN-E 5983 zapísaný na 

LV č.1956 v celosti. 

 Súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia za podmienky že dotknutý pozemok bude 

najneskôr do vydania stavebného povolenia majetkoprávne usporiadaný. 

 Zároveň upozorňujeme, že SPF predáva pozemky v danej lokalite za trhové ceny. 

 

10/ Navrhovateľ zabezpečí na vlastné náklady do kolaudácie stavby pripojenie stavby na 

inžinierske siete,  a    na  prístupovú komunikáciu.  

     Stavbou  nedôjde k poškodeniu okolitého prírodného prostredia.  

8/ V prípade nevyhnutného  výrubu stromov a krovitého porastu pri zemných prácach, je 

potrebné požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny   o súhlas na výrub drevín podľa § 

47 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.  

9/ Podzemné energetické,  telekomunikačné,  vodovodné a kanalizačné siete v priestore 

staveniska polohovo a výškovo vyznačiť najneskôr pred zahájením stavebných prác.  Musia sa 

včítane meračských značiek v priestore staveniska,  počas stavebných prác náležite chrániť 

a podľa potreby sprístupniť.  

10/ Pri spracovaní projektovej dokumentácie a výstavbe budú rešpektované všetky oprávnené 

pripomienky účastníkov konania, zainteresovaných organizácií a stanoviská dotknutých 

orgánov štátnej správy. 

11/ Pri výstavbe musia byť dodržané všetky t.č. platné hygienické, požiarno-bezpečnostné 

predpisy a zásady ochrany a tvorby životného prostredia. 

12/ Pri výstavbe musia byť zachované ochranné pásma jestvujúcich inžinierskych sietí a cestnej 

komunikácie. 

     13/  Pri realizácii stavby treba postupovať tak,  aby nedošlo k poškodeniu,  ani ohrozeniu 

susedných nehnuteľností a jestvujúcich zariadení a taktiež je potrebné postupovať tak,  aby boli 

rešpektované platné predpisy a zásady ochrany a tvorby životného prostredia , ako aj podmienky a 

požiadavky štátnych orgánov,  ktoré chránia celospoločenské záujmy podľa osobitných predpisov.  

 

14/ K žiadosti o stavebné povolenie stavebník predloží súhlasné stanoviská a vyjadrenia 

orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí a  kompletnú projektovú 

dokumentáciu vypracovanú v súlade s vyhl. č. 532/2002 Z.z. Ministerstva životného prostredia 

SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, 

oprávneným projektantom, dopracovanú o pripomienky uvedené v územnom rozhodnutí o 

umiestnení stavby a podmienky uvedené v stanoviskách orgánov štátnej správy a správcov 

inžinierskych sietí , vrátane projektu vjazdu zo štátnej cesty.  K návrhu na vydanie SP treba 

priložiť: Iné právo ku všetkým dotknutým pozemkom , vrátane prístupu z verejnej 

komunikácie, prípojky elektriky,  záväzné stanovisko Okresného úradu Pov.Bystrica, 

odbor dopravy a PK, k novému vjazdu zo štátnej cesty, samostatné povolenie na vjazd zo 

štátnej cesty,  iné právo SPF k dotknutým pozemkom, v situačnom výkrese zakresliť 

oblastný diaľkový vodovod DN 400 s vyznačeným ochranným pásmom.   
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Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : nevydáva sa , námietky neboli vznesené.  

 

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40  stavebného zákona do dvoch rokov odo dňa, kedy 

nadobudlo právoplatnosť.  

 

Odôvodnenie: 
 

Navrhovateľ podal dňa  18. 05. 2018 návrh na  umiestnenie stavby  „Vybudovanie zberného 

dvora v obci Pružina“ + vjazd zo štátnej cesty  na pozemku KN-E 5983, 6015 s prístupom 

z verejnej komunikácie p.č.kNC 425/1 (KN-E 11079/11) a KNC 2259/3 (KNE 11018),  v kat. 

území Pružina, v obci Pružina. K návrhu bola priložená projektová dokumentácia 

s vyjadreniami zainteresovaných orgánov štátnej správy a účastníkov konania.  

  

Obec Dolný Lieskov, ako príslušný stavebný úrad, na základe určenia Okresným úradom 

Trenčín, vo veciach kedy je Obec ako stavebný úrad zároveň žiadateľom na vykonanie konania 

a vydanie rozhodnutia podľa stavebného zákona, oznámila  dňa 24. 05. 2018 pod číslom: 

2018/135-TA5/A-10  podľa § 36 odst. 4 stavebného zákona začatie územného konania  

všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom  štátnej správy a dňa  28.06.2018  

vykonala ústne konanie . Z dôvodu veľkého počtu, resp.neznámych účastníkov 

konania(vlastníkov susedných nehnuteľností) oznámila konanie tiež verejnou vyhláškou. 

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a zainteresovaných 

organizácií boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Umiestnenie stavby 

vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu,  určenými v stavebnom zákone. 

Stavba bude umiestnená mimo  zastavanej časti obce,  v súlade s územným plánom obce 

Pružina. 

 

K návrhu sa kladne vyjadrili:    Regionálny úrad verejného zdravotníctva Pov.Bystrica, Okresné 

riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Pov.Bystrica,   Stredoslovenská energetika – 

Distribúcia  a.s. Žilina, Okresný úrad  Pov.Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP, Okresný úrad 

Pov.Bystrica  odbor dopravy a PK, Považská vodárenská spoločnosť a.s. Pov.Bystrica, Krajský 

pamiatkový úrad Trenčín, Slovenský pozemkový fond Bratislava, SlovakTelekom a.s 

Bratislava. 

 

 

Správny poplatok  sa v zmysle zák.č.145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, nevyrubuje.  

 
 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na 

verejno  prístupnom mieste v obci Pružina  po dobu 15 dní. 
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Poučenie: 
  

Podľa §§ 53,  54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení 

neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa  môžu účastníci konania odvolať v lehote do  

15 dní od jeho doručenia, na Obec Dolný Lieskov, Obecný úrad. 

Toto rozhodnutie je, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmateľné správnym 

súdom podľa zák.č.162/2015 Z.z. (Správny súdny poriadok).   

                                     

                                                                                                            Ján  K r i ž a n 

                                                                                                              starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie o umiestnení stavby sa v zmysle stavebného zákona doručuje účastníkom konania 

verejnou vyhláškou, z dôvodu neznámych vlastníkov susedných pozemkov, na verejnej tabuli 

obce na dobu 15 dní, spôsobom v mieste obvyklom. Posledný deň tejto lehoty je dňom 

doručenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa...........................................                  Zvesené dňa............................................ 

 

Podpis a pečiatka oprávneného zástupcu obce 

 

 

 

 

 



 

O B E C     D O L N Ý    L I E S K O V  

Obecný úrad, 018 21 Dolný Lieskov 

 

 8 

 

 

 

 

 

Doručuje sa: 

Účastníci konania: 

1) Navrhovateľ: Obec Pružina, zast.jej starostom, 018 22 Pružina 

2) Spoluvlastník dotknut.pozemku :Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 

3) Považská vodárenská spoločnosť a.s. Považská Bystrica 

4) Známi vlastníci susedných nehnuteľností: 

 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 

 Obec Pružina, zast. starostom 

 JUDr. Valentová Fiffíková Stanislava, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou č.426 

 Dobiášová Anna Dukelská 927/7, 017 01 Pov.Bystrica 

 Žernovič Ján Modlatín 367, Horná Maríková 018 03 

 Valášek Anton Pružina 226 

 Topor Dušan Pružina 1143 

 Kvaššayová Juliana Pružina 321 

 Šťastný Ladislav Sverepec 304 

 Ďuriš Peter Papradno 7, 018 13 Papradno 

 Fislová Dagmar Hornomajerská 1432, 913 21 Trenčianska Turná 

 

Dotknuté orgány: 

1/ Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, Ul. Slov. partizánov 1130/50  

2/ Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchr. Zboru Pov.  Bystrica 

3/ Okresný úrad Pov.Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP   

4/ Okresný úrad Pov.Bystrica, odbor dopravy aPK 

5/ Okresný úrad Pov.Bystrica, odbor pozemkový a lesný 

6/ TSK SaÚ  Brnianska 3,  911 01 Trenčín 

7/ Krajský pamiatkový úrad Trenčín ,prac.ul.Nová 2, P.O.BOX 148, 971 01 Prievidza 

8/ SlovakTelekom a.s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava  

9/ Stredoslovenská distribučná a.s.Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

10/ SPP-D a.s. Mlynské Nivy 44/b,  825 11 Bratislava 

       

 

 

 

 
 


