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Stavebné    povolenie 
 

            Obec Podolie, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o  

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

„stavebný zákon“) a čl. I § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné 

plánovanie,  stavebný  poriadok   a bývanie  a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom  plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, prerokoval žiadosť stavebníkov Daniela Radošinského a Denisy Radošinskej, 

obaja bytom Mukovská 1278, Čachtice, o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný 

dom - novostavba“ na pozemkoch parc. reg. „C“ č. 1218/2, 1214 (reg. „E“ č. 238 a 239), 

1215, 1216 v  kat.  území  Podolie, podanú na Obec Podolie dňa 15.10.2019 a po jej 

preskúmaní v zlúčenom územnom a stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi 

účastníkmi, rozhodol takto: 

            Stavba: „Rodinný dom“ na pozemkoch parc. reg. „C“ č. 1218/2, 1214 (reg. „E“ č. 

238, 239), 1215, 1216 v  kat.  území  Podolie, sa podľa § 39a a § 66 stavebného zákona 

 

p o v o ľ u j e 

v tomto rozsahu: 

- Samostatne stojaci jednopodlažný objekt rodinného domu v tvare „L“, zastrešený 

plochou strechou v dvoch úrovniach, o zastavanej ploche 277,99 m2, úžitkovej ploche 

bez terasy180,18 m2, terasa 26,21 m2, obytnej ploche 117,64 m2, obostavanom 

priestore 1146,92 m3. 

Objekt  bude pozostávať: 

- prízemie (zádverie, chodba, špajza, obývacia izba, kuchyňa+jedáleň, hosťovská izba, 

šatník, WC,  kúpeľňa, technická miestnosť, kúpelňa, šatník, spálňa, 2xizba, terasa 

o ploche 26,21 m2) 

Objekt bude napojený: 

- vodovodným potrubím HDPE100-PN16-SDR11 DN25 – d32 dĺ. 205 m, v existujúcej 

VŠ na parc. reg. „C“ č. 1218/3 v ktorej je ukončená vodovodná  prípojka   HDPE DN 

25 vedená z verejného vodovodu,  

- prípojkou NN z prípojkovej skrine SPP2 na pod.bode č. 57 vzdušného distrib.vedenia, 

káblom NAYY-J 4x25 mm2, ukončenou v el. rozvádzači RE na hranici pozemku 

stavebníka,  ďalej bude  vedený kábel CYKY-J 5x16 v zemi s ukončením  v domovom 

el. rozvádzači  RD, 

- kanalizačným potrubím HDPE100 d50 dĺ. 204 m na existujúcu kanalizačnú prípojku 

PVC DN150 ukončenú novou KŠ na pozemku parc. reg. „C“ č. 1218/3, 
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Vykurovanie bude teplovodné podlahové, zdroj vykurovania a prípravy TUV  bude splito-

vé tepelné čerpadlo vzduch – voda DAIKIN s integrovaným zásobníkom vody 180 l. 

      Objekt RD bude napojený chodníkom na existujúce areálové spevnené plochy  a parkovis-   

      ká pri AB, ktoré sa rozšíria o dve parkovacie miesta na pozemku parc.č. 1218/2. Spevnené  

      plochy sú existujúcim vjazdom napojené na MK na parc.č. 1428/1.  

      Dažďové vody zo strechy budú odvedené do vsaku na vlastnom pozemok stavebníka. 

      Objekt RD bude chránený bleskozvodom. 

 

Na zhotovenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavbu zhotoviť podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou 

tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia 

stavebného úradu. 

2. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku, vyhl. č. 374/1990 

Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. 

3. Pri stavbe a jej uskutočňovaní dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona. 

4. Umiestnenie objektu rodinného domu bude na pozemkoch parc. reg. „C“ č. 1214 (reg. „E“ 

č. 238, 239), 1215, 1216 v kat. území Podolie, nasledovné: 

- od hranice pozemku parc.č. 1213 bude vo vzdialenosti 2 m,  

- od hranice pozemku parc.č. 1212 bude vo vzdialenosti 7,55 m, terasa bude vo 

vzdialenosti 2 m a 1,6 m, 

- od hranice pozemku parc.č. 1222 bude pravý predný roh stavby vo vzdialenosti 23 230 

m, terasa bude vo vzdialenosti 15,645 m. 

      Výškové umiestnenie stavby RD 0,00 = +100,30 m n.m., výška atiky strechy bude +4,51  

      m a 3,96 m od 0,00. 

5. Stavbu bude stavebník realizovať svojpomocne, stavebný dozor na nej bude vykonávať: 

Štefan Hruštinec, bytom Bzince pod Javorinou – Hrušové 973, stavebný dozor ev.č. 

02577*10*. 

6. Ukončenie   stavby   oznámi  stavebník   stavebnému   úradu  a   podá  návrh  na    vydanie   

      kolaudačného rozhodnutia v zmysle stavebného zákona. 

7.   Pred     začatím   výkopových   prác    je    potrebné    vytýčiť   všetky    inžinierske    siete  

      a telekomunikačné vedenia ich správcami, dodržať ochranné pásma (STN 73 6005). 

8.   Stavba  bude  začatá  po  nadobudnutí  právoplatnosti tohto rozhodnutia, ukončenie stavby  

      bude  najneskôr  do 5  rokov  odo  dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

9.   Projekt stavby vyhotovili: 

      .  architektonicko-stavebné riešenie, spevnené plochy – Ing. Michal Horák, autorizovaný  

         stavebný inžinier, reg.č. 6432*11, 

      .  statiku – Ing. Zoltán Laczko, autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 6161*13, 

      .  protipožiarnu bezpečnosť stavby – Ing. Kristína Obuchová, špecialista PO, reg.č.   

         27/2017, 

      .  ústredné vykurovanie, zdravotechniku, projektové hodnotenie energetickej hospodárnos-   

         ti budov – Ing. Marián Vargic, PhD., autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 6146*14, 

      .  elektroinštaláciu – Bálint  Forró, projektant el.zariadení reg.č. 125/4/2017.                                  
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10. OÚ ŽP v Novom Meste n/V.: 

      Pri realizácii predmetnej stavby vzniknú rôzne druhy odpadov kategórie O ktorých  

      zhodnotenie t.j. materiálové a energetické využitie alebo zneškodnenie zabezpečí investor  

      stavby, pri dodávateľskom spôsobe – dodávateľ stavby, v súlade s legislatívou v odpado- 

      vom hospodárstve. 

      Podľa § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch – pôvodcom odpadu, ak ide   

      o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných     

      prácach a demolačných prácach vykonávaných pre fyzickú osobu je ten, kto tieto práce  

      vykonáva. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní  

      povinnosti podľa § 14 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. 

      Upozorňujeme pôvodcu, resp. držiteľa odpadov na § 6 a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č.  

      79/2015 Z.z. o odpadoch, ktorý upravuje hierarchiu v OH a povinnosť zabezpečiť  

      spracovanie odpadu v zmysle tejto hierarchie  (príprava na opätovné použitie, recykláciu,  

      zhodnotenie, zneškodnenie). 

      Odpady, ktoré nie je možné zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na povolenej skládke    

      odpadov v súlade s platnou legislatívou v OH tak, aby nedošlo k znečisťovaniu životného  

      prostredia. V k.ú. Podolie nie je povolená žiadna skládka odpadov.  

      V prípade vzniku NO je pôvodca povinný odovzdávať len subjektu oprávnenému nakla- 

      dať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.   

      Pred kolaudáciou stavby investor zabezpečí predloženie dokladov  (kópie vážnych lístkov,  

      faktúr) o zhodnotení a zneškodnení všetkých odpadov vzniknutých pri stavbe na Okresný  

      úrad Nové Mesto nV. odb. starostlivosti o ŽP. Pri využití výkopovej zeminy na pozemku  

      investora je potrebné predložiť fotozábery. 

      Vodovodnú a kanalizačnú prípojku k RD povolí príslušný všeobecný stavebný úrad.  

V súvislosti s výsadbou pozemkov dotknutých stavbou, podľa § 7b ods. 2 zákona 

o ochrane prírody a krajiny je zakázané držať, pestovať a rozmnožovať invázne druhy 

rastlín, ktorých zoznam je ustanovený v prílohe č. 2a k vyhláške č. 24/2003 Z.z. ktorou sa 

vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 

11. ZSE a.s. Bratislava (vyjadrenie zn. CD 77893/2019 zo dňa 18.10.2019): 

      Na stavbou dotknutom pozemku sa nenachádza zemné káblové vedenie vo vlastníctve  

      ZSD a.s. 

      Pri stavbe dôjde k prácam v blízkosti NN vzdušného vedenia a budú sa v ňom pohybovať  

      osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe.  

      Žiadame o dodržiavanie ustanovení § 43 zák. o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene  

      a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie o zásadách bezpečnos- 

      ti práce v blízkosti tohto vedenia a o možnosti vzniku smrteľného úrazu el.prúdom v prí- 

      pade ich porušenia. 

      Súhlasíme s navrhovanou NN prípojkou káblom NAYY J 4x25 mm2, ktorá bude napojená  

      zo skrine SPP, na p.b. č. 57. Prípojka je zaústená do navrhovaného elektromerového  

      rozvádzača RE. 

      Prípojka bude zhotovená v súlade s § 39 zák.č. 251/2012 Z.z. El.rozvádzač RE bude  

      umiestnený  vo výške podľa STN (spodný okraj min. 600 mm nad ÚT), prístupný  

      z verejného priestranstva bez prekonávania prekážok a to aj v čase neprítomnosti  

      odberateľa.  El. rozvádzač odporúčame v plastovom vyhotovení a uzemnený. Deliacim  

      miestom medzi technologickým zariadením DS a elektroenergetickým zariadením odbera- 
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      teľa budú poistkové spodky v skrini SPP na p.b. č. 57 NN DS. 

      Pre RD odsúhlasujeme plombovateľný trojfázový hlavný istič pred elektromerom o prú- 

      dovej hodnote 32A, s vypínacou charakteristikou B. Výmenu hlavného ističa je možné  

      zrealizovať iba so súhlasom príslušného špecialistu správy energetických zariadení ZSD  

      a.s. Stupeň  zabezpečenia dodávky el. energie: 3.  

      Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant. 

      Po realizácii stavby prípojky a pred jej pripojením treba špecialistovi správy  

      energetických zariadení ZSD a.s. predložiť správu o odbornej prehliadke a skúške  

      el.zariadení, plán, výkres skutočného vyhotovenia NN prípojky.  

      Dojednanie zmluvy o dodávke el. energie si uplatníte u obchodníka s elektrickou  

      energiou. 

      Investor je povinný uzatvoriť pred uvedením prípojky pod napätie  Zmluvu o pripojení    

      odberného el.zariadenia žiadateľa do DS. 

      Pri jednaniach predložiť kópiu tohto vyjadrenia. 

      Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej PD tak, aby nedošlo  

      k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky el.zariadení spoločnosti ZSD a.s. Ku kolaudácii  

      predložiť stavebnému úradu stanovisko ZSD a.s.     

12. SPP – distribúcia a.s Bratislava: 

      Súhlasíme s realizáciou predmetnej stavby bez jej plynofikácie.  

      Rešpektovať všeobecné podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0748/2019/Ga zo dňa  

      22.10.2019. 

13. Slovak Telekom a.s. Bratislava: 

      Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii. Dodržať vyjadrenie č.  

      6611927426  zo dňa 31.09.2019. 

14. Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín: 

      Stavebník je vlastníkom objektu č.s. 257 – administratívna budova ako aj  plánovanej  

      stavby RD. Pre AB je existujúce odberné miesto v jestvujúcej VŠ s plánovaným zabudo-   

      vaním  druhej fakturačnej vodomernej zostavy  - NESÚHLASÍME. Meranie spotreby  

      vody pre novostavbu RD môže byť zabezpečené podružným meraním, s osadením  

      podružného vodomeru za vyvedenou odbočkou za jestv. vodomernou zostavou. 

      S jestv. VŠ súhlasíme. VŠ musí byť chránená  proti vnikaniu vody, plynov a nečistôt,   

      musí byť vetrateľná a bezpečne prístupná – rebrík pevne uchytený k stene VŠ, resp.  

      stupačky, poklop kovový nie betónový, o rozmeroch 0,6 x0,6 m. 

      Upozorňujeme:  

      v zmysle § 24 ods. 2 zák.č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kana- 

      lizáciách naša spoločnosť bude garantovať kvalitu, množstvo  a tlak pitnej vody do vtoku  

      pitnej vody z verej. vodovodu do vodovodnej prípojky, 

      v zmysle zák.  č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch verejných kanalizáciách § 4 ods.  

      6 je vlastníkom  vodovodnej   prípojky   osoba, ktorá  zriadila  prípojky  na  vlastné nákla- 

      dy a to spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu, 

      v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách: 

    . § 4 ods. 7 písm. c) vlastník vodovodnej prípojky  je   povinný  zabezpečiť opravy a údržbu  

      prípojky na vlastné náklady, nakoľko v zmysle  zákona §  3 ods.  3e) a ods.  4h  za verejný  

      vodovod a ani jeho súčasť sa vodovodné prípojky nepovažujú. 

    . § 26 ods. b) ste povinný umožniť v nevyhnutnej miere vstup  na nehnuteľnosť  prevádzko- 
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     vateľovi verejného vodovodu na účely zistenia stavu meradla a údržby. 

15. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor: 

      Zabezpečiť  základnú  starostlivosť  o poľnohospodársku  pôdu parc. CKN č. 1214, 1215,  

      1216 a EKN č. 238, 239 v  kat. území Podolie,  až do doby  realizácie  stavby  najmä  pred     

      zaburinením   pozemkov  a samonáletom drevín. 

      Vykonať skrývku humusového  horizontu   poľnohospodárskej  pôdy a zabezpečiť jej hos-  

      podárne   a  účelné  využitie   na   nezastavaných   častiach   pozemkov  parc. CKN č.  

      1215, 1216, 1214 resp. jej uložením a rozprestretím na inú parcelu poľnohospodárskej  

      pôdy.  

      Po  realizácii  výstavby,  za  účelom  usporiadania  evidencie  druhov  pozemkov v katastri  

      nehnuteľnosti podľa § 3 ods. 2 zákona o zmenu  poľnohospodárskeho  druhu  pozemku zo   

      záhrady  na  zastavanú plochu s predložením    porealizačného geometrického   plánu,  

      rozhodnutia   o  pridelení   čísla  súpisného   na  stavbu  a tohto   stanoviska.  

      Zmenu druhu pozemku vykoná  Okresný úrad Nové Mesto n/V., katastrálny odbor.  

16. Krajský pamiatkový úrad Trenčín: 

      Podľa § 40  ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona, v prípade ziste- 

      nia resp. narušenia  archeologických  nálezov  počas  stavby musí  nálezca alebo osoba  

      zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín  priamo alebo prostredníc-   

      tvom 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 alebo ním  

      poverenou  osobou,  najmenej  však  tri  pracovné  dni  odo  dňa oznámenia nálezu. Do  

      obhliadky KPÚ je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu  ná- 

      lezu, najmä zabezpečiť  ho  proti  poškodeniu,  znehodnoteniu,  zničeniu a odcudzeniu.   

      Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových   

      súvislostí  iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak   

      archeologický nález  vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná  KPÚ pred- 

      ložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologic- 

      kom  náleze,  správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizá- 

      cii  nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.  

      KPÚ Trenčín vykoná pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od   

      zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.  

17. Obec Podolie: Napojenie predmetnej novostavby na jestvujúcu obecnú kanalizáciu bude  

      možné až po spustení prevádzky kanalizačného zberača prevádzkovateľom kanalizácie.  

      Táto skutočnosť bude občanom včas oznámená. Pri uskutočňovaní a užívaní stavby  

      dodržiavať príslušné technické normy. Pri napájaní na kanalizáciu nezasahovať do  

      vedľajších nehnuteľností. Pri stavbe nakladať s odpadmi v zmysle zák.č. 79/2015 Z.z. 

18. Stavebník zabezpečí vytýčenie  priestorovej polohy stavby podľa situácie osadenia stavby   

      právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.  

19. Stavbu označiť identifikačnou  tabuľou v  zmysle  § 66 ods. 3 písm. j/ stavebného  zákona   

      na viditeľnom mieste. 

20. Prípadné  poškodenie  susedných  nehnuteľností   (stavieb,  pozemkov,  porastov,  atď.)  je   

      stavebník povinný dať do pôvodného stavu, vzniknutú škodu uhradiť. 

21. Počas výstavby nesmie prísť k znečisťovaniu verejných komunikácií. 

22. Začatie stavebných prác na stavbe stavebník písomne oznámi na stavebný úrad. 

23. Na  stavbe  budú  použité  vhodné  stavebné výrobky v súlade so zákonom č. 90/1998 Z.z.   

                                                                ./.               
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 o stavebných výrobkoch. 

      

Rozhodnutie o námietkach účastníkov:  
V územnom konaní spojenom so stavebným konaním si  z účastníkov konania nikto 

neuplatnil svoje  námietky.  

       

 

O d ô v o d n e n i e: 

 

             Daniel Radošinský a manželka Denisa Radošinská, obaja  bytom Mukovská 1278, 

Čachtice, podali dňa 15.10.2019  na  Obec  Podolie,  žiadosť o  stavebné    povolenie  na  

stavbu  „Rodinný  dom - novostavba“  na   pozemkoch  parc.    reg. „C“ č. 1218/2, 1214 

(reg. „E“ č. 239, 239), 1215, 1216, 1217 v  kat.  území  Podolie, v  zlúčenom  územnom a   

stavebnom konaní. 

            Stavebný úrad posúdil  predloženú  žiadosť podľa §  35 a § 60 stavebného zákona a  

oznámil dňa  15.10.2019 začatie územného konania spojeného so stavebným konaním všet-

kým účastníkom konania a dotknutým orgánom a na prerokovanie žiadosti  nariadil ústne  

konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 05.11.2019, na ktorom si 

mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky, dotknuté orgány mohli oznámiť svoje 

stanoviská. Neznámym účastníkom oznámil začatie konania verejnou vyhláškou (deň 

vyvesenia: 15.10.2019,  deň zvesenia: 29.10.2019)  

            Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť 

o stavebné  povolenie  z hľadísk   uvedených  v  ustanoveniach   § 37 ods.  2  a § 62 ods. 1 a 2  

stavebného zákona a zistil, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené  

záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy  

účastníkov. K stavbe sa vyjadrili dotknuté orgány a organizácie (OÚ v Novom Meste n/V.,  

odb.starostlivosti o ŽP, Západoslovenská distribučná  a.s. Bratislava, TVK a.s. Trenčín, ST 

a.s. Bratislava, SPP – distribúcia a.s. Bratislava, ORPZ – ODI Nové Mesto n/V., KPÚ 

Trenčín, obce Podolie), ktorých stanoviská sú skoordinované v podmienkach tohto povolenia. 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Z toho 

dôvodu žiadosti vyhovel. Stavebníci majú k stavbou dotknutým pozemkom vlastnícke práva. 

                                                           

Správny poplatok v sume 80,- EUR bol zaplatený v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. 

o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov. 

 

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokoch od nadobudnutia právoplatnosti 

nebude stavba začatá. 

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní). 

                                                  

Poučenie: 

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, proti tomuto rozhodnutiu sa možno 

odvolať do 15 dní odo dňa doručenia, podaním odvolania na Obec Podolie, Obecný úrad 

Podolie č. 566. 

Proti rozhodnutiu doručovaného verejnou vyhláškou sa možno odvolať do 15 dní od  

                                                                   ./. 
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posledného dňa zverejnenia. Posledný deň zverejnenia je dňom doručenia. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

                                                                                                PaedDr. Rastislav Bobocký 
                                                                                                            starosta obce 

                                                                    

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

Účastníci: 

1./  Daniel Radošinský, Mukovská 1278, Čachtice 

2./  Denisa Radošinská, Mukovská 1278, Čachtice 

3./  Emil Klčo, Očkov 132 

4./  Irena Bugalová, Pod Bôrikom 39/2, Nová Dubnica 

5./  Mária Klčová, Trenčianska 725/58, Nová Dubnica 

6./  SPF, Búdkova cesta 36,  Bratislava 

7./  Mária Geregová, Kvášov 156 

8./  RNDr. Ľubica Stupareková, Jirásková 1001/4, 851 01 Bratislava 

9./  Jana Gombošová, Duklianskych hrdinov 870/6, Trenčín 

10./ Elena Bobocká, Podolie 2 

11./ MUDr. Dana Bobocká, 28. október 1167/5, Trenčín 

12./ Zuzana Kubálková, Dukelských hrdinu 530/13, Ústí nad Labem 

13./ MUDr. Mária Pavlíková, Muškátová 2596/13, Topoľčany 

14./ Rudolf Cibulka, Wolkerova 797, 273 51 Unhošť 273, ČR 

15./ Jozefína Orechovská, Hollého 5, Nové Mesto nad Váhom 

16./ Helena Bobocká, Gagarinova 1717/22, Trenčín 

17./ Lýdia Šimoneková, Palárikova 2513/7, Trenčín 

18./ Branislav Ledvényi, 28. októbra 1167/3, Trenčín 

19./ Ján Čechvala, Pobedim 142 

20./ Milan Cibulka, Podolie 545 

21./ Milan Čechvala, Podolie 259 

22./ Jozefína Orechovská, Podolie 654 

23./ projektanti: Ing. Michal Horák, Slovanská 2718/1,   Nové Mesto nad Váhom 

                           Ing. Katarína Obuchová, Nová Ves nad Váhom 274 

                           Ing. Marián Vargic PhD. Južná 41, Nitra 

                           Ing. Zoltán Laczko, STRAENGE s.r.o., Z.Kodálya 771/25, 824 01 Galanta 

                           Ing. Bálint Forró, FBB-ELECTRIC s.r.o., Šafárikova 443/16, 924 01 Galanta 

24./ stavebný dozor: Štefan Hruštinec, Bzince pod Javorinou – Hrušové 973 

 

Dotknuté orgány: 

25./ OÚ v Novom Meste n/V., odbor starostlivosti o ŽP 

                                                                   ./. 
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26./  Trenčianska vodárenská spoločnosť a.s. Trenčín  

27./  Slovak Telekom a.s. Bratislava 

28./  Krajský Pamiatkový Úrad v Trenčíne  

29./  Západoslovenská distribučná  a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

30./  SPP – distribúcia  a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava  

31./  a/a  

32. V.v. 

 

 

 

Deň vyvesenia verejnej vyhlášky: 

 

 

Deň zvesenia verejnej vyhlášky: 

 

 

 

 

 

   

 


