
  

O B E C      P R E Č Í N 
Obecný úrad v Prečíne č. 304, 018 15 Prečín 

  

  

 

Číslo: 801/2019-TA5/A-10                                                                 V Prečíne, dňa: 17.02. 2020 

                                                                                                    

                                                                   

 

 

 

Verejná vyhláška 

R O Z H O D N U T I E 
 

Navrhovateľ: Obec Domaniža, zastúpená starostom, Obecný úrad č. 426, 018 16 Domaniža, 

IČO: 00317195, podala dňa 13.11. 2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení 

stavebného objektu: „S.O. 01 Komunikácia“ etapa I. na pozemkoch KNC parc. č.: 1899/13, 

626/322, 1899/14, 704/2, 705/2, 1899/15, 1899/17, 626/323 a II., na pozemkoch KNC parc. č.: 

626/328, 1899/17, 626/329, 1899/16, 708/2, 709/3 zo stavby:  „Predĺženie IS DOMANIŽA, 

ČASŤ ZA PASIENČIE“, v  kat. území Domaniža, v obci Domaniža. 

 

Vzhľadom na to, že Obec Domaniža, ako stavebný úrad, je zároveň navrhovateľom 

na vydanie územného rozhodnutia; Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky 

generálnym určením stavebného úradu zo dňa 04.02. 2019 pod č. OÚ-TN-OVBP2- 2019/5674-

2/Ma, podľa ust.  § 119 ods. 3 v spojení s § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, určil pre Obec 

Domaniža  na vykonanie  konaní a vydanie rozhodnutí, stavebný úrad Obec Prečín. 

Obec  Prečín,  ako určený  stavebný úrad podľa ust.  § 119 ods. 3 v spojení s  § 117 ods. 

1  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) posúdil predložený návrh  podľa  § 35 až 38 

stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia  

vydáva 

podľa § 39  a  § 39a stavebného zákona a § 46 a nasl.  zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok), v znení neskorších predpisov v spojení  s § 4 vyhl. č. 453/2000 Z.z. , ktorou 

sa vykonávajú ustanovenia stavebného zákona  

 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE   O  UMIESTNENÍ  STAVBY – stavebný objekt 
„S.O. 01 Komunikácia – etapa I. a II.“.  

Stavebný objekt: „S.O. 01 Komunikácia“ bude umiestnená etapa I. na pozemkoch KNC parc. č.: 

1899/13, 626/322, 1899/14, 704/2, 705/2, 1899/15, 1899/17, 626/323 a II., na pozemkoch KNC 

parc. č.: 626/328, 1899/17, 626/329, 1899/16, 708/2, 709/3  v  kat. území Domaniža, v obci 

Domaniža,   tak  ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí súčasť tohto rozhodnutia. 

  

I. Popis stavby: podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala spoločnosť 

Projart spol. s r.o. Považská Bystrica, zodpovedný projektant  Jozef Kvaššay - autorizovaný 

stavebný inžinier 3722*TZ*4-21 Stavebné konštrukcie,  dátum vypracovania: 09/2014,  

- Účelom projektu je vybudovanie dopravnej infraštruktúry – dopravne sprístupniť 

navrhovanú výstavbu IBV s prepojením so stredom obce. Dopravná sieť pozostáva 

z miestnej komunikácie o dĺžke 287,44 m, ktorá je rozdelená na etapy: 

 I. etapa - budovaná v staničení : 0,193 44 - 0,287 44; bude vybudovaná na pozemkoch s 
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parcelnými číslami: (KNC) 1899/3, 626/322, 1899/14, 704/2, 705/2, 1899/15, 1899/17, 

626/323; 

 II. etapa - budovaná v staničení: 0,149 10 - 0,193 44, bude vybudovaná na pozemkoch s 

parcelnými číslami: (KNC) 626/324, 626/325, 626/326, 1899/18, 1899/17; 

 III. etapa - budovaná v staničení : 0,000 00-0,149 10, bude vybudovaná na pozemkoch s 

parcelnými číslami: (KNC) 626/328, 1899/17, 626/329, 1899/16, 708/2, 709/2, 709/3, 

1899/17. 

- Miestne komunikácie sú zaradené do V. triedy dopravného zaťaženia podľa STN 736 

(ľahké zaťaženie). 

- Podľa dopravného významu sú miestne komunikácie začlenené do funkčnej triedy C - 3 - 

Obslužné komunikácie. Podľa šírkového usporiadania sú komunikácie začlenené do 

kategórie MO 7,0/30. Podľa skupiny dopravného zaťaženia sú vozovky začlenené do 

skupiny F. Komunikácia dvojpruhová, obojsmerná so šírkou jazdných pruhov 3,00m. 

- Odvodnenie dažďových vôd je do drenáže po pravej strane vozovky. 

- Komunikácia je navrhnutá so základnou šírkou medzi obrubníkmi š = 6,00 m.  

- Vozovka je navrhnutá kategórie MO 7/30. 

 

Spôsob doterajšieho využitia pozemku: KNC parc. č.: 1899/13, 1899/14, 1899/15 – trvalo 

trávne porasty; KNC parc. č.: 626/322, 1899/17, 626/323, 626/328, 1899/17, 626/329, 1899/16 

– zastavaná plocha a nádvorie; KNC parc. č.: 704/2, 708/2, 709/3 – orná pôda; KNC parc. č. 

705/2 – ostatná plocha. 

 

Predmetom územného konania nie je III. etapa. 

 

II. Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 

1) Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia bol  : územný plán obce Domaniža v znení 

zmien a doplnkov č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 schválený uznesením Obecného zastupiteľstvom Obce 

Domaniža č. 4/2013 B-5 zo dňa 27. 6. 2013. 

2) Navrhovaná stavba, bude osadená tak, aby nezasahovala do ochranných a 

bezpečnostných pásem existujúcich inžinierskych sietí, v súlade s predloženou  situáciou 

stavby dokumentácie, ktorú vypracovala spoločnosť Projart spol. s r.o. Považská Bystrica, 

zodpovedný projektant Jozef Kvaššay – autorizovaný stavebný inžinier 3722*TZ*4-21 

Stavebné konštrukcie,  dátum vypracovania: 09/2014. 

3) Stavbou  nesmie dôjsť k poškodeniu okolitého prírodného prostredia.   

4) 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, v znení neskorších 

predpisov.  

5) Podzemné energetické,  telekomunikačné, hydromelioračné,  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. Pri súbehu a križovaní podzemných 

inžinierskych sietí je nutné  dodržať STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení 

technického vybavenia a pred začatím prác je nutné vytýčiť všetky podzemné 

inžinierske siete.  

6) Pri spracovaní projektovej dokumentácie a výstavbe budú rešpektované všetky oprávnené 

pripomienky účastníkov konania, a stanoviská dotknutých orgánov. 

7)   Pri výstavbe musia byť dodržané všetky t. č. platné hygienické, požiarno-bezpečnostné 

predpisy a zásady ochrany a tvorby životného prostredia. 
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8) Podľa  vyhlášky  MV SR č. 94/2004  Z.z. , § 82 musí k objektu  viesť spevnená prístupová 

komunikácia, široká min. 3 m a končiaca najviac 50 m od objektu a od vchodu do nej, cez 

ktorý možno zabezpečiť predpokladaný protipožiarny zásah, musí mať trvalo voľnú  šírku 

najmenej v  rozsahu 3 m.  Únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla musí byť 

najmenej 80 kN. Do trvale voľnej šírky nemožno započítať parkovací pruh. Vjazdy na 

prístupové komunikácie a prejazdy na nich, musia mať šírku najmenej 3,5 m a výšku 

najmenej 4, 5 m. 

9) Dodržať ust. § 82 ods. (5) vyhlášky  MV SR č. 94/2004  Z.z.  ktorou sa ustanovujú 

technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb: 

Každá neprejazdná jednopruhová prístupová komunikácia dlhšia ako 50 m musí mať na 

konci slučkový objazd alebo plochu umožňujúcu otáčanie vozidla.  

10) Pri výstavbe musia byť zachované ochranné pásma jestvujúcich inžinierskych sietí a cestnej 

komunikácie. 

11) Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a správcov rozvodných sietí:    

a) Slovenský pozemkový fond Bratislava vydal stanovisko k územnému a stavebnému konaniu 

zo dňa 17.07. 2019 pod číslom: SPFS29819/2019/402-006, SPFZ075625/2019: 

SPF Vám oznamuje, že súhlasí s vydaním územného rozhodnutia, resp. stavebného 

povolenia na predmetnú stavbu podľa PD za podmienok: 

Komunikácia a spevnené plochy 

- stavebník bude mať najneskôr do vydania stavebného povolenia stavby 

majetkovoprávne usporiadaný pozemok SPF/NV. 

- zároveň upozorňujeme, že SPF môže previesť vlastníctvo k pozemkom N V ak 

dôvodom prevodu je účel podľa prípadov uvedených v § 19 ods. 3 zákona 180/1995 

Z.z.,  

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

Inžinierske siete 

- stavebník bude mať na dotknutý pozemok SPF/NV najneskôr do vydania 

kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v 

príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o 

zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický 

plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby, 

- k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemku SPF/NV, 

po dokončení stavby bude pozemok SPF/NV daný do pôvodného stavu tak, aby 

mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník 

odstráni na svoje náklady, 

- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a 

žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok 

SPF/NV previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v 

nakladaní s dotknutým pozemkom SPF/NV 

b) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici vydal 

stanovisko na účely územného a stavebného konania zo dňa 24.01. 2019 pod číslom: 

ORHZ-PB1-79-001/2019: 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici posúdilo 

podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 

predpisov a § 40, § 40a a § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 

121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú 

dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné a stavebné 

konanie „Predĺženie IS Domaniža, časť Za Pasienčie, diel S.O. 01 KOMUNIKÁCIA“ a s 

riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. 

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie 
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nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou 

dokumentáciou stavby (ak bola overená) požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom 

konaní 

c) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 

vodnej správy vydal dňa 26.02. 2019 pod číslom: OU-PB-OSZP-2019/003200-2 ZB3 

súhlas § 27 vodného zákona za týchto podmienok: 

1. Stavba musí byť zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Jozef 

Kvaššay, autorizovaný stavebný inžinier, za týchto podmienok: 

 Zamedziť infiltrácii znečistených povrchových vôd do podzemných vôd v čase výstavby 

komunikácie. 

 Pri výstavbe komunikácie je potrebné dbať na zvýšenú ochranu pred možným 

znečistením podzemných vôd v dôsledku úniku ropných látok z vozidiel a stavebných 

strojov (vapex a pod.). Je potrebné vypracovať prevádzkový poriadok, manipulačný 

poriadok a havarijný plán pre nakladanie s odpadmi. 

 Po vykonaní terénnych úprav, spojených s výstavbou komunikácie je potrebné obnažené 

plochy bez trávneho porastu čo najskôr zatrávniť, aby nedochádzalo k erózii pôdy a 

možnému prenikaniu znečistených povrchových vôd do podzemných vôd. 

2. Stavebník je povinný dodržať ustanovenia vodného zákona a vyhlášku MŽP SR č. 

29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem 

vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v 

ochranných pásmach vodárenských zdrojov. 

3. Stavebník je povinný dodržať podmienky rozhodnutia Okresného národného výboru - 

odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva v Považskej Bystrici pod č. 

PLVH 949/1984-405 zo dňa 16. 6. 1986 vo veci určenia ochranného pásma vodného 

zdroja. 

4. Stavebník je povinný urobiť primerané opatrenia, aby znečistené a obzvlášť znečistené 

látky nevnikli do povrchových alebo podzemných vôd, alebo aby neohrozili ich kvalitu. 

5. Stavebník je povinný používať len také zariadenia a spôsoby zaobchádzania so 

znečisťujúcimi a obzvlášť znečisťujúcimi látkami, ktoré sú vhodné z hľadiska ochrany 

vôd. 

6. Používať stroje a zariadenia v dobrom technickom stave a pravidelne ich kontrolovať. 

7. Stavebný materiál, ktorý by obsahoval znečisťujúce a obzvlášť znečisťujúce látky sa 

musí skladovať tak, aby tieto látky nevnikli do podzemných a povrchových vôd, alebo 

aby neohrozili ich kvalitu, (zabránenie úniku splachov ... ). 

8. Stavebník nesmie na pozemku a v mieste stavby umývať motorové vozidlá. 

9. Stavenisko musí byť zabezpečené počas celej doby výstavby a následne aj počas je 

užívania prostriedkami na likvidáciu znečisťujúcich a obzvlášť znečisťujúcich látok pre 

prípad ich úniku. 

10. Vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť v bezchybnom technickom stave. 

11. Stavebník je povinný upozorniť dodávateľa stavby resp. stavebného dozora, že stavebné 

práce sa vykonávajú v ochrannom pásme vodárenského zdroja. 

12. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia Považskej vodárenskej spoločnosti 

a. s., Považská Bystrica pod č. 568/21/2019-CA zo dňa 13. 2. 2019. 

d) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 

správy odpadového hospodárstva vydal vyjadrenie dňa 19.02. 2019 pod číslom: OU-PB-

OSZP-2019/001913-3 ZG4 5: 

1. S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby je potrebné nakladať podľa 

zákona o odpadoch a zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a 
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nepoškodzuje životné prostredie. 

2. Vzniknuté odpady je potrebné zaradiť podľa Prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 

365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov. 

3. Vzniknuté odpady je potrebné zhromažďovať vytriedené podľa druhov a zabezpečiť ich 

pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. 

4. Odpady odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. 

5. O nakladaní s odpadmi je potrebné viesť evidenciu podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 

366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších 

predpisov. 

6. Všetky odpady vzniknuté pri realizácií stavby je potrebné zahrnúť do ohlásenia o vzniku 

odpadu a nakladaní s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej 

povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov. 

7. Stavebník je povinný podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch 

požiadať tunajší orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k 

dokumentácii v kolaudačnom konaní. K vyjadreniu je potrebné predložiť 

fotokópiu stavebného povolenia, zoznam druhov odpadov, ktoré pri realizácii 

stavby vznikli a uviesť spôsob nakladania s nimi, t. j. predložiť doklad o 

odovzdaní odpadu (faktúra, vážne lístky). 

e) Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Považskej Bystrici, Okresný dopravný inšpektorát 

vydal záväzné stanovisko dňa 29.01. 2019 pod číslom: ORPZ-PB-ODI-40-007/2019, 

v ktorom súhlasí s realizáciou stavby za dodržania nasledovných podmienok: 

- predložiť časový harmonogram jednotlivých etáp počas realizácie stavby,  

- v miestach dopravného napojenia navrhovanej miestnej komunikácie na existujúcu sieť 

pozemných komunikácií musia byť zabezpečené dostatočné rozhľadové podmienky, 

- dodržať podmienky stanovené správcom vyššie uvedenou akciou dotknutej pozemnej 

komunikácie, ako aj príslušným cestným správnym orgánom, 

- osoby vykonávajúce prácu na pozemných komunikáciách a v ich tesnej blízkosti, budú 

viditeľne označené bezpečnostným odevom oranžovej fluorescenčnej farby,  

- požadujeme zabezpečiť neodkladné odstránenie prípadného znečistenia stavbou 

dotknutých pozemných komunikácií, 

- stavebník zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu informovanosť ODI o začiatku 

realizácie prác (podľa reálneho stavu prác), 

- v rámci prípravy realizácie stavby predložiť ODI na posúdenie projekt prenosného 

dopravného značenia, ktoré bude použité v súvislosti so stavebnými prácami, ako aj 

zostavu trvalého dopravného značenia, ktoré bude v lokalite perspektívne umiestnené. 

f) Považská vodárenská spoločnosť a.s. Považská Bystrica vydala dňa 13.02. 2019 pod 

číslom 568/21/2019-CA vyjadrenie, v ktorom uvádza: 

1. V trase navrhovanej komunikácie je situovaný novovybudovaný verejný vodovod PE D 

110 v správe Považskej vodárenskej spoločnosti a.s. (ďalej len PVS a.s.). 

2. Investor je povinný pred začiatkom stavebných prác zabezpečiť vytýčenie IS v správe 

PVS a.s. v dotknutom území. Vytýčenie vykoná PVS, a.s. na základe písomnej 

objednávky doručenej na HS Služby PVS, a.s.. 

3. Upozorňujeme, že pri budovaní komunikácie musia byť zachované technické podmienky 

pre statické a tepelnoizolačné krytie exist. potrubia verejného vodovodu v správe PVS 

a.s. 

4. V zmysle § 27 odst.4 zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách pri budovaní komunikácie vodárenské poklopy na vodárenských 

zariadeniach (šachty), žiadame osadiť v úrovni budúcej nivelety terénu. 

5. Pred začatím realizácie zemných prác žiadame ohlásiť sa u majstra vodovodov. 

6. Upozorňujeme, že celá obec Domaniža sa nachádza na území PHO II.stupňa vodných 
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zdrojov Domaniža - Čertova skala, Blatnica č. 1-5. Ochranné pásmo bolo vyhlásené 

Rozhodnutím č. PLVH -949/1984-405 dňa 16.6.1986 a jeho následnými zmenami. 

7. Z uvedeného dôvodu je potrebné vyžiadať si od príslušného Okresného úradu odbor 

starostlivosti o životné prostredie v Považskej Bystrici stanovisko k predmetnej výstavbe. 

8. V zmysle platného rozhodnutia č.j. PLVH -949/1984-405 dňa 16.6.1986 o určení 

ochranných pásiem vodných zdrojov bolo predložené hydrogeologické posúdenie územia 

č. 13-2016-02 vypracované odbornou firmou GEOPRIESKUM v.o.s. Pov.Podhradie 77, 

Pov. Bystrica v mesiaci február 2016. Pri výstavbe komunikácie žiadame dodržať 

navrhované opatrenie na strane 10-11 uvedeného hydrogeologického posúdenia. 

9. Pri realizácii stavby bude dodržaná STN 73 6005 o priestorovom usporiadaní 

inžinierskych sietí. 

10. Ku kolaudácii stavby je investor povinný predložiť stavebnému úradu „Protokol o 

vytýčení IS“ a vlastný „Protokol o dodržaní STN 73 60 05 a ochranného pásma verejného 

vodovodu a kanalizácie, ktoré budú podpísané majstrom prevádzky vodovodov. 

g) Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia a.s. Bratislava vydal dňa 06.02. 2019 pod 

číslom: TD/NS/0093/2019/Šo nasledovné vyjadrenie: 

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., alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na 

webovom sídle SPP-D, 

- 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 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, 
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- 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 TPP 702 02, 702 01, 

- 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 vedeni 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. 

h) Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina vydala dňa 13.02. 2019 pod značkou: 4600049972 

vyjadrenie, v ktorom uvádza: 

1. V predmetnej lokalite stavby katastra Domaniža KNC 626/328, 329, 709/2, 708/2, 

1899/13, 14, 15, 16, 17 (v zmysle predloženej situácie) sa nenachádzajú energetické 

zariadenia vo vlastníctve a správe SSD, ktoré by boli uvedenou stavbou dotknuté. 

2. Avšak SSD, a.s. v uvedenej lokalite rieši výstavbu distribučných rozvodov, akcia SW 

11310 Domaniža - pri PD. 

3. Pre vedenie distribučných rozvodov požadujeme zelený pás o šírke 0,5 metra. 

Predložená projektová dokumentácia rieši podľa situácie vsakovaciu priekopu o šírke 1 

meter (285,80 m2) a podľa technickej správy zeleň o ploche 285,80 m2. Máme za to, že 

je možné ju použiť na vedenie distribučných rozvodov. 

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

tretích osôb. 

5. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 6 mesiacov odo dňa jeho vystavenia. 

6. Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzať našu značku, 

resp. fotokópiu tohto vyjadrenia. 

i) Slovak Telekom a.s. Bratislava vydal dňa 11.02. 2019 pod číslom vyjadrenia 6611903692 

nasledovné vyjadrenie: 

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovák Telekom, a.s. dáva nasledovné 

stanovisko pre vyznačené záujmové územie. Dôjde do styku so sieťami elektronických 

komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 

s.r.o. 

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

stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného 
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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 Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred 

spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, 

a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK 

prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti. 

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 povinnosti 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 Slovák 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 telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák 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 Slovák 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 Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 

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

internetovú aplikáciu na stránke Slovak Telekom a.s.. 

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 
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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 Slovák 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 doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

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

elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

15. Prílohy k vyjadreniu: 

• Všeobecné podmienky ochrany SEK 

• Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa 

Všeobecné podmienky ochrany SEK 

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK 

Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného 

pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom,a.s. 

povinný zabezpečiť: 

 Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených 

zamestnancom Slovák 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 vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner. 

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 boli 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 Slovak Telekom a.s.  

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

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

priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia) 

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

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

plnom rozsahu. 

j) Akceptovať podmienky vyjadrenia Michlovský spol. s r.o., Piešťany zo dňa 04.02. 2019 pod 

číslom: BA-0283/2019, v plnom rozsahu. 

k) Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza vydal dňa 28.01. 2019 pod číslom: 

KPUTN-2019/4631-2/6829 nasledovné záväzné stanovisko: 

KPÚ Trenčín s realizáciou hore uvedenej líniovej stavby v katastrálnom území Domaniža 

súhlasí a určuje tieto podmienky: 

Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou 

požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín a 

to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej 

archeologickej lokality. 

Je nutné, aby investor pri začatí výkopových prác zvolal kontrolný deň za účasti 

pracovníkov KPÚ Trenčín. Z priebehu kontrolného dňa bude vytvorená zápisnica. 

Termín kontrolného dňa požadujeme ohlásiť s dvojtýždenným predstihom e-mailom alebo 

telefonicky s uvedením telefonického kontaktu. 

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 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 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. 

 

12) Projektovú dokumentáciu je potrebné predložiť na vyjadrenie  k vydaniu stavebného 

povolenia všetkým dotknutým orgánom  a správcom technických sietí pred podaním 

žiadosti o stavebné povolenie. 

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 dotknutých orgánov,  ktoré chránia celospoločenské záujmy 

podľa osobitných predpisov.  

14) V zmysle  ust. § 127 stavebného zákona, ak dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne 

cenných predmetov, detailov stavby alebo chránených častí prírody, ako aj 

k archeologickým nálezom;  stavebník uskutočňujúci stavbu nález ihneď ohlási 
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stavebnému úradu a orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickému 

ústavu alebo orgánu štátnej ochrany prírody a urobí nevyhnutné opatrenia, aby sa nález 

nepoškodil alebo nezničil, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom 

štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickým ústavom alebo orgánom štátnej 

ochrany prírody. 

 

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :  sa nevydáva, v územnom konaní 

neboli uplatnené námietky  účastníkov konania. 

 

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

nadobudlo právoplatnosť.  

 

Odôvodnenie: 
Navrhovateľ: Obec Domaniža, zastúpená starostom, Obecný úrad č. 426, 018 16 Domaniža, 

IČO: 00317195, podala dňa 13.11. 2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení 

stavebného objektu: „S.O. 01 Komunikácia“ etapa I. na pozemkoch KNC parc. č.: 1899/13, 

626/322, 1899/14, 704/2, 705/2, 1899/15, 1899/17, 626/323 a II., na pozemkoch KNC parc. č.: 

626/328, 1899/17, 626/329, 1899/16, 708/2, 709/3 zo stavby:  „Predĺženie IS DOMANIŽA, 

ČASŤ ZA PASIENČIE“, v  kat. území Domaniža, v obci Domaniža. 

Vzhľadom na to, že Obec Domaniža, ako stavebný úrad, je zároveň navrhovateľom na vydanie 

územného rozhodnutia; Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky generálnym 

určením stavebného úradu zo dňa 04.02. 2019 pod č. OÚ-TN-OVBP2- 2019/5674-2/Ma, podľa 

ust.  § 119 ods. 3 v spojení s § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, určil pre Obec Domaniža  

na vykonanie  konaní a vydanie stavebných povolení, stavebný úrad Obec Prečín. 

K návrhu bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami zainteresovaných dotknutých 

orgánov a účastníkov konania.  

Obec Prečín,  ako určený  stavebný úrad podľa ust.  § 119 ods. 3 v spojení s  § 117 ods. 1  

stavebného zákona oznámil dňa 13.11. 2019  pod číslom 801/2019-TA5/A-10  podľa § 36 odst. 

1 a 4 stavebného zákona začatie územného konania verejnou vyhláškou  všetkým známym 

účastníkom konania a dotknutým orgánom  a dňa  19.12. 2019   vykonal ústne pojednávanie.  

Pre veľký počet účastníkov konania, stavebný úrad oznámil  začatie územného konania 

verejnou vyhláškou v zmysle § 36 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona. 

 

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií boli 

skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Umiestnenie stavby vyhovuje aj 

všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu,  určenými v stavebnom zákone.  

K návrhu sa vyjadrili: Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, pozemkový a lesný úrad; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom 

v Považskej Bystrici;  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej 

Bystrici;  Okresné riaditeľstvo Policajného a záchranného zboru v Považskej Bystrici; 

Slovenský pozemkový fond Bratislava; Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne, pracovisko 

Prievidza;  Slovak Telekom, a.s. Bratislava; Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. 

Žilina;  Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a.s. Bratislava; Považská vodárenská 

spoločnosť a.s. Považská Bystrica; Michlovský spol. s r.o. Piešťany. 

 

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

 

 



12 | S t r a n a  

 

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

neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa  do 15 dní odo dňa  jeho doručenia môžu 

účastníci konania odvolať na Obec Prečín, Obecný úrad v Prečíne č. 304, 018 15 Prečín. 

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trenčín – odbor výstavby a bytovej politiky. 

 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné 

správnym súdom podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok. 

 

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby sa v zmysle § 42  odst. 2 stavebného zákona  doručuje 

účastníkom územného  konania verejnou vyhláškou vyvesením na úradnej tabuli obce na 15 dní 

spôsobom v mieste obvyklým . Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.  

 

 

 

 

 

                                                                                                    Anton Lagíň 

                                                                                                    starosta obce 

 

 
Územné rozhodnutie o umiestnení  stavby  bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli 

obce Domaniža. 

 

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

 

 

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby : ...................................................................... 

 

 
 

Príloha pre navrhovateľa: overený situačný výkres  s vyznačením umiestnenia stavby 

 

Na vedomie: 

Účastníkom konania: 

1) Navrhovateľ : Obec Domaniža, zastúpená starostom, Obecný úrad v Domaniži č. 426, 018 

16 Domaniža 

Ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

2) Vlastníci dotknutých pozemkov:  

- Obec Domaniža, zastúpená starostom, Obecný úrad v Domaniži č. 426, 018 16 

Domaniža 

- Slovenský pozemkový fond, Generálne riaditeľstvo, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 

- Miroslav Špánik, 018 16 Domaniža č. 136 

- Ing. Viliam Šištík, 018 16 Domaniža č. 421 

- Miroslav Pavlovič, 018 16 Domaniža č. 70 

- Ivan Kľučka, 018 16 Domaniža č. 298 

- Miloš Kľučka, Považské Podhradie č. 99, 017 01 Považská Bystrica  

3) Vlastníkom susedných pozemkov a nehnuteľností verejnou vyhláškou 
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Dotknutým orgánom: na vedomie 

4) Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, Ul. Slov. partizánov 

1130/50 

5) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchr. zboru Pov.  Bystrica 

6) Okresný úrad Považská Bystrica odbor starostlivosti o životné prostredie   

7) Okresný úrad Považská Bystrica odbor pozemkový a lesný odbor 

8) Okresný úrad Považská Bystrica odbor krízového riadenia 

9) Okresné riaditeľstvo PZ Považskej Bystrici, Okresný dopravný inšpektorát, Kukučínova 

186/1, 017 01 Považská Bystrica 

10) Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia  a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 

Bratislava 26 

11) Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina,  Pri  Rajčianke 2927, 010 47  Žilina 

12) Považská vodárenská spoločnosť a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica 

13) UPC broadband slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O. BOX 216, 850 00 Bratislava 

14) Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, prevádzkovateľ: Jána Milca 44, 010 01 

Žilina 

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

16) Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES), Kollárova 8, 917 02 

Trnava 

17) Slovak Telekom a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava 

18) Krajský pamiatkový úrad Trenčín , pracovisko Prievidza, Nová ul. č. 2, 971 06 Prievidza 

19) Michlovský, spol. s r.o. Letná 796/9, 921 01 Piešťany za prevádzkovateľa Orange 

Slovakia, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 

20) Inšpektorát práce, Hodžova 36, 911 01 Trenčín 

 

Po právoplatnosti : Okresný úrad Považská Bystrica, katastrálny  odbor 


