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STAVEBNÉ  POVOLENIE 
VEREJNOU VYHLÁŠKOU 

 

 
Obec Horovce ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií  podľa § 2, ods. 2) zákona č. 534/2003 Z. z. a ako príslušný cestný správny orgán podľa § 
3 a § 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a 
ustanovení § 10 vyhlášky číslo 35/1984 Zb. a § 120  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku  v znení neskorších noviel (ďalej len „stavebný zákon“) po posúdení žiadosti 
podľa § 62 a 63 stavebného zákona  rozhodol takto 

 

Stavba :    „ Výstavba chodníka v obci Horovce “  
 

na pozemku parc. č. :  KN C 548/1, KN C 548/2, KN C 548/7, KN C 548/8 
 

v katastrálnom území :  Horovce 
  

pre  stavebníka:   O B E C  Horovce                              
 

Adresa             :    020 62 Horovce s. č. 94 
        
sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl.č.453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona    

 

         p o v o ľ u j e 
 
 

Pre  uskutočnenie stavby  sa určujú  tieto podmienky: 
 
 Stavba „ Výstavba chodníka v obci Horovce “ bude umiestnená mimo zastavaného územia aj 

v zastavanom území obce na  rovinatom teréne, stavebný pozemok  sa  vymedzuje o výmere 420 m2  a 

je  ohraničený zo severovýchodnej strany pozemkom registra KN C 547 vo vlastníctve obce Horovce; 

z juhovýchodnej strany pozemkami registra KN C 115/4, 691/29, 691/38 vo vlastníctve obce Horovce; 

z juhozápadnej strany pozemkami registra KN C 156 – KN E 143, KN C 156 – KN E 164/30 (k.ú. 

Dulov, okres Ilava) vo vlastníctve (správe) Slovenský pozemkový fond; zo severozápadnej strany 

pozemkami registra KN C 192, 191/2, 191/3, 191/4, 190, 179/2, 178/2, 171, 163/2, 163/3, 157/1, 

157/4, 157/5, 157/6, 156, 151, 146/2, 146/5, 146/6, 145/1, 145/3, 145/4, 137/3, 137/4, 137/5, 136/2, 

136/3, 129/1, 129/3, 129/4, 128/3, 128/2, 124/2, 123/2, 120/3, 116/3, 116/4, 76, KN C 170 – KN E 

164/24 vo vlastníctve majiteľov jednotlivých pozemkov. 
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A) Urbanistické a architektonické podmienky: 
1. Účelom navrhovanej stavby je výstavba chodníka, ktorý je pokračovaním jestvujúceho chodníka 

v lokalite s IBV v centre obce.  

2. Riešená lokalita leží mimo zastavaného územia aj v zastavanom území. Lokalita sa nachádza 

v novej zástavbe IBV v centre obce. Navrhovaný chodník kopíruje miestnu komunikáciu po jej pravej 

strane a je pokračovaním jestvujúceho chodníka. Chodník rešpektuje vybudované oplotenia rodinných 

domov, hranice pozemkov a vstupy k rodinným domom. Realizácia chodníka je navrhnutá do dvoch 

etáp. V prvej etape bude chodník vybudovaný v dĺžke 218, 62 m, šírka chodníka premenná 1,50 – 2,00 

m podľa jestvujúceho betónového chodníka a jestvujúcim oplotením pozemkov, celková plocha 

chodníka prvej etapy je 300,00 m2. V druhej etape bude chodník vybudovaný v dĺžke 67,71 m, šírka 

chodníka premenná 1,70 – 2,00 m podľa jestvujúceho betónového chodníka a jestvujúcim oplotením 

pozemkov, celková plocha druhej etapy chodníka je 120,00 m2. Chodník je navrhnutý s krytom 

z betónovej dlažby. Odvodnenie dažďových vôd je ku krajnici vozovky. 

I. etapa výstavby chodníka: 

Smerové osadenie I. etapa - Chodník je navrhnutý po pravej strane miestnej komunikácie, rovnobežne 

s hranicami pozemkov a pravým obrubníkom miestnej komunikácie. Chodník je osadený na parcele 

číslo 548/2. Osadenie rešpektuje vybudované oplotenie a rozostavané vstupy k rodinným domom. 

V staničení 0, 0027 21 je navrhnutý ľavotočivý kružnicový oblúk s R=500 m. V staničení 0, 064 78 je 

navrhnutý druhý ľavotočivý kružnicový oblúk s R= 1000 m. V staničení 0, 100 32 je navrhnutý   

pravotočivý  kružnicový oblúk  s R= 5000 m.  V staničení 0, 174 75 je navrhnutý posledný  

pravotočivý  kružnicový oblúk v I. etape s R= 2000 m. Smerové osadenie chodníka je dané osadenými  

obrubníkmi a oplotením. V trase sú vybudované dva úseky chodníka s krytom z betónovej dlažby. 

Tieto úseky sa ponechajú. 

Výškové osadenie I. etapa – niveleta chodníka kopíruje niveletu komunikácie, nad ktorou je osadená 

0,12 m. V miestach vstupov k rodinným domom je osadený nábehový obrubník z dôvodu prístupu na 

pozemok.   

Šírkové usporiadanie - Šírka chodníka je premenná 1,50 – 2,00 m podľa jestvujúceho betónového 

chodníka a jestvujúcim oplotením. Je ohraničený od komunikácie betónovým obrubníkom a bet. 

múrikom oplotenia. V úsekoch, kde nie je vybudované oplotenie bude chodník ukončený záhonovým 

obrubníkom osadeným v úrovni nivelety chodníka. Obrubníky budú osadené do bet. lôžka C12/15. 

Celková plocha chodníka prvej etapy je 300,00 m2.   

Konštrukčné vrstvy chodníka sú navrhnuté v hrúbke 280 mm so skladbou: 

- betónová dlažba                     60 mm    

- lôžko zo štrkodrte 4-8mm     30mm 

- štrkodrvina fr. 0-32  ŠD        190 mm  

Priečny sklon chodníka   je 2,0%.    

Odvodnenie komunikácie - Splachová voda z povrchu chodníka bude odvedená  priečnym 

a pozdĺžnym  sklonom k obrubníku na krajnicu vozovky.  

Dopravné značenie - Zvislé dopravné značenie sa nenavrhuje.   

Zemné práce - Pri prevádzaní zemných prác investor určí skládku, kde bude potrebné odviezť 

vykopanú zeminu. Pri odkopávkach v ochrannom pásme podzemných sietí je nevyhnuté postupovať 

s mimoriadnou opatrnosťou, aby nedošlo k ich porušeniu. Pri odokrytí podzemných sietí bude 

potrebné ich ochranu konzultovať s ich prevádzkovateľmi. 

II. etapa výstavby chodníka 

Smerové osadenie chodníka II. etapa - Chodník je navrhnutý po pravej strane miestnej komunikácie, 

rovnobežne s hranicami pozemkov a pravým obrubníkom miestnej komunikácie. Nadväzuje na I. 

etapu výstavby. V staničení 0, 003 22 je navrhnutý pravotočivý kružnicový oblúk  s R= 2000 m. Od 

staničenia 0, 018 05 m je chodník navrhnutý v priamej do konca úseku. 

Výškové osadenie II. etapa - niveleta chodníka kopíruje niveletu komunikácie, nad ktorou je osadená 

0,12 m. V miestach vstupov k rodinným domom je osadený nábehový obrubník z dôvodu prístupu na 

pozemok.   

Šírkové usporiadanie - Šírka chodníka je premenná 1,50 – 2,00 m podľa jestvujúceho betónového 

chodníka a jestvujúcim oplotením. Je ohraničený od komunikácie betónovým obrubníkom a bet. 

múrikom oplotenia. V úsekoch, kde nie je vybudované oplotenie bude chodník ukončený záhonovým 
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obrubníkom osadeným v úrovni nivelety chodníka. Obrubníky budú osadené do bet. lôžka C12/15. 

celková plocha druhej etapy chodníka je 120,00 m2.   

Konštrukčné vrstvy chodníka sú navrhnuté v hrúbke 280  mm so skladbou: 

- betónová dlažba                     60 mm    

- lôžko zo štrkodrte 4-8mm     30mm 

- štrkodrvina fr. 0-32  ŠD        190 mm               

Priečny sklon chodníka   je 2,0%.    

Odvodnenie komunikácie - Splachová voda z povrchu chodníka  bude odvedená  priečnym 

a pozdĺžnym  sklonom  k obrubníku na krajnicu vozovky.  

Dopravné značenie  - Zvislé dopravné značenie sa nenavrhuje. 

Zemné práce - Pri prevádzaní zemných prác investor určí skládku, kde bude potrebné odviezť 

vykopanú zeminu. Pri odkopávkach v ochrannom pásme podzemných sietí je nevyhnuté postupovať 

s mimoriadnou opatrnosťou, aby nedošlo k ich porušeniu. Pri odokrytí podzemných sietí bude 

potrebné ich ochranu konzultovať s ich prevádzkovateľmi. 

B) Stavba zasahuje chránené územia alebo ochranné pásma: 
- Cez riešené územie prechádzajú podzemné vedenia STL plynu, nadzemné vedenia VN a NN, siete 

elektronických komunkácii.  

C) Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a z nich vyplývajúce 
podmienky, ktoré je potrebné dodržať pri uskutočňovaní stavby :  

a) Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody 

a krajiny vo vyjadrení č. OSZP 2019/001354-2 ZJ 16, 10 zo dňa 09. 10. 2019 k stavebnému 

povoleniu: 

- nemá z hľadiska záujmov sledovaných štátnou ochranou prírody a krajiny k predloženej projektovej 

dokumentácii a k vydaniu stavebného povolenia vecne príslušným stavebným úradom žiadne 

pripomienky. 

V prípade, ak by v súvislosti s realizáciu predmetnej stavby bolo nevyhnutné odstrániť dreviny vecne 

príslušný orgán ochrany prírody v odôvodnených prípadoch vydá súhlas na ich výrub v súlade s § 47 

ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

a.1) Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa posudzovanie 

vplyvov na životné prostredie v stanovisku č. OU-PU-OSZP-2019/001351-2 ZK1 10 zo dňa 09. 10. 

2019: 

Vzhľadom k tomu, že navrhovaná stavba „Výstavba chodníka v obci Horovce“ stavebníka Obec 

Horovce nepresahuje hodnoty uvedené v prílohe č. 9 k zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie  n e p o d l i e h a  táto činnosť zisťovaciemu konaniu ani povinnému hodnoteniu 

podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.  

a.2) Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa vo 

vyjadrení č. OU-PU-OSZP-2019/001349-2 ZB4 zo dňa 15. 10. 2019 k projektovej dokumentácii 

podľa § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov:   

Stavba sa nenachádza v ochrannom pásme vodárenského zdroja pre zásobovanie obyvateľstva pitnou 

vodou. 

- z pohľadu sledovania ochrany vodných pomerov je predložená stavebná aktivita v zmysle § 28 

vodného zákona možná, za dodržania nasledovných podmienok: 

1. Stavebník je povinný dodržať § 39 vodného zákona (zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami), ako 

aj Vyhlášku MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so 

znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho 

zhoršenia vôd (ďalej len vyhláška). 

Vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej 

vodnej správy vydávané podľa vodného zákona. V zmysle § 140 b) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov je toto vyjadrenie záväzným 

stanoviskom na účely stavebného konania.  

a.3) Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového 

hospodárstva vo vyjadrení č. OU-PU-OSZP-2019/001357-2 ZG4 zo dňa 18. 10. 2019 s projektovou 
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dokumentáciou v zmysle § 99 ods.(1) písm. b) bod 1. a 2. zákona  o odpadoch   s ú h l a s í  za 

uvedených podmienok : 

1. s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 

79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2. Viesť evidenciu za každý vzniknutý odpad samostatne. Odpady zahrnúť do celoročného ohlásenia o 

vzniku odpadu a nakladaní s ním ako pôvodca. 

3. Vhodné odpady vyseparovať, uprednostniť zhodnotenie pred zneškodnením. 

4. Výkopová zemina môže byť použitá na úpravu terénu po ukončení stavby. 

5. Skladovanie výkopovej zeminy mimo miesta jej vzniku podlieha udeleniu súhlasu pre pôvodcu 

odpadu podľa zákona o odpadoch. 

6. V prípade použitia výkopovej zeminy na terénne úpravy na inom pozemku na ako vznikla, podlieha 

udeleniu súhlasu na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu. 

7. Stavebné práce vykonávať tak, aby nedošlo k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k 

poškodzovaniu hmotného majetku. 

8. Po ukončení stavby žiadame predložiť druhy a množstvo odpadov vzniknutých pri výstavbe a 

uviesť spôsob nakladania s nimi. Tunajší úrad dáva v súlade so zákonom o odpadoch vyjadrenie podľa 

§ 99 ods. (1) písm. b) bod 5. k dokumentácii v kolaudačnom konaní. 

 Upozorňujeme, že v súlade s § 77 ods. (2) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, pôvodcom 

odpadov, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach vykonávaných v sídle alebo mieste 

podnikania organizačnej zložky, alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej 

osoby podnikateľa, je tá právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v 

konečnom štádiu vykonávajú. 

 Predmetné záväzné stanovisko sa vydáva pre účely stavebného konania a nenahrádza 

vyjadrenia a rozhodnutia iných orgánov štátnej správy.  

b) Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a 

vybraných zložiek životného prostredia kraja,  štátna správa ochrany prírody a krajiny v 

stanovisku č. OU-TN-OSZP1-2019/033586-2/DUR zo dňa 11. 10. 2019 k vplyvu projektu „Výstavba 

chodníka v obci Horovce“ na chránené územia sústavy NATURA 2000: 

Orgán ochrany prírody preštudoval žiadosť, priloženú projektovú dokumentáciu a štátny zoznam 

osobitne chránených častí prírody a krajiny. Projekt " Výstavba chodníka v obci Horovce " je 

lokalizovaný v území s prvým stupňom ochrany prírody na pozemku pare. č. 548/2 v k.ú. Horovce v 

zastavanom území obce. Projekt sa nedotýka žiadnych chránených vtáčích území, ani území 

európskeho významu. Nie je teda vážny predpoklad, že by mal projekt významný vplyv na 

chránené územia sústavy NATURA 2000. Z uvedeného dôvodu ako orgán ochrany prírody nemáme 

výhrady voči jeho realizácii. 

c) Slovak Telekom, a. s. Bratislava vo vyjadrení  č. 6611929696 zo dňa 22. 10. 2019 pre stavebné 

povolenie:  

- Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak 

Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o.  

Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. požadujú zahrnúť do podmienok určených 

stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia 

Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. 

Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné: 

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 sieti:  

Marcel Garai, marcel.garai@telekom.sk, +421 42 4424299, 0902719451 

mailto:marcel.garai@telekom.sk
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4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu 

stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinností 

zodpovedá projektant. 

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné 

uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. 

Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať  prekládku SEK. 

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka 

spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu 

a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch 

a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. 

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekom. 

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. 

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa    

§ 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 

pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a 

požiadať o nové vyjadrenie. 

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností 

Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom 

záujmovom území sa môžu nachádzať  zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové 

zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť 

vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na 

povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. základe objednávky zadanej cez internetovú 

aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia   

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať  pri 

svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. 

12. 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 nie je oprávnený 

poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti 

Slovak Telekom, a. s. 

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú 

elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie 

došpiniť aj telekomunikačnú prípojku. 

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej 

forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V §67e od. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických 

komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky budovy novopostavené a budovy, ktoré prechádzajú 

stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené 

vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej. 

Všeobecné podmienky ochrany SEK 

1. V prípade, že zámer stavebníka, 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, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť: 

• Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak 

Telekom, a. s. 

• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného 

vedenia 

• Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného 

vedenia 

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo 

vybudovaným telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: 

https://www.telekom.sk/vyjadrenia
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Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474 

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou 

funkčnosťou. 

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu  byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 

žiadateľ 

povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 

• Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, 

• Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a 

vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené 

• Upozornenie  zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm 

skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu 

• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali 

s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) 

• Aby bolí odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a 

poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia 

• Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) 

• Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129 

• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak 

Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia 

zariadenia vykonané bez ich vedomia) 

UPOZORNEN1E: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je 

toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je 

potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa  STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom 

rozsahu. 

d) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici v stanovisku na 

účely  stavebného konania č. ORHZ-PB1-849-001/2019 z 24. 10. 2019 nemá pripomienky. 

Poznámka: 

V zmysle § 1 ods. 2 písm. f) bod 4. vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické 

požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívam stavieb v znení neskorších 

predpisov sa táto vyhláška nevzťahuje na inžinierske stavby - chodník, t.j. nevypracováva sa riešenie 

protipožiarnej bezpečnosti stavby. Z tohto dôvodu príslušný orgán vykonávajúci ŠPD nevydáva k 

takýmto stavbám stanoviská.    

e) SPP-Distribúcia, a. s., Bratislava v stanovisku č. TD/NS/0748/2019/Kr zo dňa 30. 10. 2019 

k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a 

ochranných pásiem plynárenských zariadení: 

V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú: 

plynárenské zariadenie (technologický objekt): STL plynovod, STL pripojovacie plynovody 

ochranné pásmo plynárenského zariadenia: áno 

bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia: áno 

Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu, (ďalej 

len „orientačné znázornenie“) je prílohou tohto stanoviska. 

Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského 

zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností. 

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o 

energetike“): 

SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania 

nasledujúcich podmienok: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

- 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, 

mailto:hradil@suptel.sk
http://www.telekom.sk/
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Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru 

zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.SDD-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, 

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi 

prevádzkovateľa SPP-D (p. Daniel Šimo, tel.č. +421 32 242 3203) najneskôr 7 dní pred zahájením 

plánovaných prác, 

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z 

dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a 

výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských 

zariadení, 

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie 

činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,  

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú strany 

od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom 

vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, 

- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať 

pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského 

zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude 

zaznamenaný do stavebného denníka, 

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je 

prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, 

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti 

poškodeniu, 

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho 

doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a 

poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, 

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené 

SPP-D na tel.č. : 0850 111 727, 

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať 

podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v 

ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o 

energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže 

dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne 

trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa 

§ 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, 

- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného 

zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z 

vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 

702 01, 702 02, 

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 

ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 

zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, 

stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o 

energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod., 

OSOBITNÉ PODMIENKY: - žiadne 

UPOZORNENIE: 

Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska, použiť. 

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a 

bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania. 

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je 

stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene. 

http://www.sdd-distribucia.sk/
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Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie 

stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 29.10. 2020, ak stavebník túto lehotu zmešká, je 

povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska. 

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak 

dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska 

vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých 

bolo toto stanovisko vydané.  

f) Stredoslovenská distribučná,  a. s., Žilina vo vyjadrení zn. 4600054911 zo dňa 07. 11. 2019 

k existencii energetických zariadení v majetku SSD, a.s.: 

1. V predmetnej lokalite katastra Horovce podľa Vami priloženej situácii ako Výstavba chodníka v 

obci Horovce a v blízkosti sa energetické zariadenia v majetku SSD, a. s. nachádzajú - skrine, 

trafostanica, nadzemné vedenia VN 22 - DISTRI 3x50+50, nadzemné vedenia NN, podperné 

body. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu 

tohto vyjadrenia, (bledomodrou - WN vedenia, červenou - VN vedenia, zelenou - NN vedenia, 

prerušovanou - nadzemné vedenia, tyrkysová - rekonštrukcia, alebo výstavba novej siete - žiadame 

rešpektovať navrhované). 

2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 

251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN vzdušné vedenie 110kV 

od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie VN 22 - DISTRI 3x50+50 na 

každú stranu 1 meter, NN vedenia od krajného vodiča je potrebné dodržať manipulačný, technický 

priestor 1 meter na každú stranu). 

Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť: stabilitu existujúcich podperných bodov a 

celistvosť uzemňovacej sústavy. 

3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej 

trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. 

4. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v 

ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia 

(vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany 

energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní. 

5. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca 

povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000. 

6. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky 

smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, link: 

https://online.sse.sk/vtc/vvtvc.wv vytýči určený pracovník SSD. 

7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu 

SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v" Zápise o vytýčení 

podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.  

8. V súbehu a križovaní zemných vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1.meter na každú 

stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za 

poškodenie Vášho zariadenia. 

9. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích 

osôb. 

Platnosť tohto vyjadrenia je 6 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť 

pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej 

legislatívy a pod.). 

g) Krajský pamiatkový úrad  Trenčín v záväznom stanovisku zn. KPUTN-2019/25253-2/96024 zo 

dňa 25. 11. 2019 súhlasí s realizáciou stavby a určuje tieto podmienky:  

Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme 

ohlásiť najmenej s dvojtýždňovým predstihom KPÚ Trenčín písomne, e-mailom alebo 

telefonicky (podatelna.pd@pamiatky.gov.sk)  s uvedením telefonického kontaktu 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 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  ihneď ohlásiť nález KPU Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. 

mailto:podatelna.pd@pamiatky.gov.sk
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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 podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín 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. 

KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom 

a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona.  

Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. 

V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po 

uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý 

je určené. 

Toto záväzné stanovisko platí pre územné a stavebné konanie stavby. 

h) Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia v záväznom stanovisku č. OU-PU-OKR-

2019/001467-002 zo dňa 04. 12. 2019 pre vydanie stavebného povolenia: 

- súhlasí s vydaním stavebného povolenia na dopravnú líniovú stavbu „Výstavba chodníka v obci 

Horovce“ z hľadiska civilnej ochrany bez pripomienok. 

i) Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Považská Bystrica vo vyjadrení e-amil zo dňa 05. 12. 

2019:  

súhlasí so stavbou. 

D) Iné podmienky: 
1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v tomto stavebnom konaní, ktorú 
vypracoval oprávnený projektant : Jozef Kvaššay - autorizovaný stavebný inžinier reg. č. 3722 * T 
* I2 Konštrukcie inžinierskych stavieb – cesty a letiská. Prípadné podstatné zmeny oproti 
schválenej PD nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.  
2. So stavebnými prácami na stavbe je možné začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto 
stavebného povolenia. 
3. Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie stavby oprávnenou 
fyzickou alebo právnickou osobou, doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník 
stavebnému úradu pri kolaudácii.  
4. Prípadné škody, ktoré vzniknú počas výstavby na cudzích nehnuteľnostiach bezodkladne odstráni 
stavebník na vlastné náklady. 
5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané bezpečnostné, hygienické a požiarne predpisy,  
všeobecno technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy. 
6. Skladovať stavebný materiál je možné len na pozemku stavebníka. Stavenisko je stavebník povinný 
zabezpečiť tak, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu života a zdravia cudzích osôb a osôb, vykonávajúcich 
na stavenisku stavebné práce.  
7. Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný dať si na vlastné náklady vytýčiť všetky 
podzemné siete a vedenia, aby stavebnou činnosťou  nedošlo k ich poškodeniu. 
8. Podľa § 46d, ods.2 stavebného zákona je stavebník povinný viesť o stavbe stavebný denník, ktorý 
musí byť počas pracovnej doby na stavbe prístupný oprávneným osobám.  
9. Stavba bude ukončená v termíne do dvadsaťštyri mesiacov od začatia stavby, podľa  § 66,   ods. 2,  

písm. h) stavebného zákona, termín začatia stavby je stavebník povinný oznámiť na stavebný úrad  

(tlačivo -  oznámenie o začatí stavby zaslané v prílohe  SP). 

10. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky zhotoviteľom : určený výberovom konaním. 

11. Užívať stavbu po dokončení je možné až po vydaní kolaudačného rozhodnutia, o ktoré musí 

stavebník požiadať tunajší stavebný úrad. 

 

Námietky  účastníkov konania : neboli podané. 
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Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, 

nebude stavba začatá. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudlo 

právoplatnosť (§ 52 zák.č. 71/1967 Zb.). 

Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú podľa § 70 stavebného zákona 

záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania (stavebník, vlastníci susedných nehnuteľností).   

Správny poplatok sa neurčuje, nakoľko obec je  podľa § 4 ods. 1 písm a) zákona č. 145/1995 

Z. z.  o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodená. 

 
Odôvodnenie: 

 
Dňa 05. 11. 2019 podal žiadateľ Obec Horovce, sídlo 020 62 Horovce s. č. 94 žiadosť na 

tunajší špeciálny stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu: „ Výstavba 

chodníka v obci Horovce “ umiestnenú na pozemkoch parc. č. KN C 548/1, KN C 548/2, KN C 548/7, 

KN C 548/8 v katastrálnom území Horovce, obec Horovce.  

Vzhľadom k tomu, že stavba je jednoduchou stavbou a podmienky umiestnenia sú vzhľadom 

na pomery jednoznačné, stavebný úrad spojil podľa § 39a/ ods. 4)  stavebného zákona územné konanie 

so stavebným konaním. 

 Žiadateľ má k predmetnému pozemku parc. č. KN C 548/1 o výmere 234 m2 vedeného v KN  

ako zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. KN C 548/2 o výmere 471 m2 vedeného v KN  ako zastavaná 

plocha a nádvorie, parc. č. KN C 548/7 o výmere 202 m2 vedeného v KN  ako zastavaná plocha 

a nádvorie a parc. č. KN C 548/8 o výmere 215 m2 vedeného v KN  ako zastavaná plocha a nádvorie 

vlastnícke právo v podiely 1/1 na základe výpisu z listu vlastníctva LV č. 737. 

Stavebný úrad oznámil listom č. j. SÚ-644/2019-02-DG2-20 zo dňa 07. 11. 2019 začatie 

stavebného konania podľa § 61, ods. 2 a ods. 4 stavebného zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) dotknutým orgánom a účastníkom konania verejnou 

vyhláškou, a súčasne nariadil na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie s miestnym 

zisťovaním na deň 04. 12. 2019. Účastníci konania a dotknuté orgány boli upozornení na skutočnosť, 

že svoje  námietky a pripomienky môžu podať najneskoršie pri ústnom pojednávaní spojenom 

s miestnym zisťovaním, inak sa na ne neprihliadne.   

Oznámenie verejnou vyhláškou bolo zverejnené v obci Horovce a iným spôsobom v mieste 

obvyklým v termíne od 07. 11. 2019 do 21. 11. 2019 a zároveň na svojom webovom sídle obce. 

Účastníci konania boli oboznámení o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou. Keď  účastníci 

konania a ich pobyt nie je známi, oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou (§ 26 ods. 1 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).   

Obec Horovce posudzovala  žiadosť podľa § 62 a 63 stavebného zákona a zistila, že 

uskutočnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, bezpečnostným, 

hygienickým a požiarnym predpisom. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili 

vydaniu stavebného povolenia a po doplnení žiadosti stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo 

výroku. Požiadavky uplatnené v písomných stanoviskách sú zahrnuté v podmienkach stavebného 

povolenia. 

 

P o u č e n i e : 

 

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. môžu podať účastníci konania proti tomuto rozhodnutiu 

odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší špeciálny stavebný úrad – Obec Horovce, 020 

61 Horovce 94.  

Toto rozhodnutie možno preskúmať správnym súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku. 

 

 

 

                                                                                                           Milan V e l a s  

                                                                                                                starosta  obce 

 

Rozhodnutie sa doručí  : 



- 11 - 

 

Účastníci konania : 

1.   Žiadateľ:      Obec Horovce, 020 62 Horovce 94               3x+overená PD 
2.   Projektant :  PROJART spol. s.r.o., Jozef Kvaššay, Centrum 28/33, 017 01 Pov. Bystrica 

3.   Zhotoviteľ : určený výberovým konaním 

 

- účastníkom konania sa stavebné povolenie oznamuje verejnou vyhláškou  

 

Na vedomie :  

4.   Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava 11   

5.   SSD, a. s., Pri Rajčianke 2927/8,  010 47 Žilina  

6.   SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

7.   Krajský pamiatkový úrad, Nová ul. 2, P.O.Box 148, 971 01  Prievidza  

8.   Považská vodárenská spoločnosť a. s.,  Nová 133, 017 46  Považská Bystrica 

9.   Okresné riaditeľstvo Hasičského a ZZ, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica  

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slov. partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica 

11. Trenčiansky samosprávny kraj, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

12. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 

13. Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozem.komunikácií, Centrum 1/1, 017 01 Považská 

Bystrica 

14. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, ODI, Kukučínova 186/1, 017 23 Považská Bystrica 

15. Okresný úrad, odbor krízového riadenia, Štefánikova 820/19, 020 01 Púchov 

16. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820/19, 020 01 Púchov 

17. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

18. SR Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica  

19. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, Správa PSV I., 020 71 Nimnica 

20. Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

21. Orange Slovensko, a. s. Bratislava, Metodova 8, 821 08 Bratislava 

22. Energotel, a. s. Miletičova č. 7, 821 08 Bratislava 

23. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.Box 216, 850 00 Bratislava 

24. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 

25. SWAN, a. s., Borská 6, 841 04 Bratislava 

26. Slovanet, a. s. , Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 

27. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská č. 1, 842 50 Bratislava 

28. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova č. 19, 851 01 Bratislava 

29. Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 

30. Okresný úrad, katastrálny odbor, Štefánikova 820, 020 01 Púchov - po právoplatnosti rozhodnutia  

31. Stavebný úrad : TU! 

 


