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R O Z H O D N U T I E 

     Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade § 5 ods. (1)  

zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v  zmysle § 61 písm. (a) a 71 

ods. (1) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady                            

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení 

(ďalej len vodný zákon) a súčasne ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 ods. (1)  

zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom 

znení (ďalej len stavebný zákon), na základe žiadosti stavebníka, predloženého projektu stavby  

a výsledku ústneho pojednávania vydáva    

                 

stavebníkom                          Vladimírovi Belobradovi, 

J.A. Komenského 1716/54, 018 61 Beluša 

a 

Danielovi Beniakovi a manželke Lenke Beniakovej,  

M. Kukučína 790/27, 018 61 Beluša 

 
    

p o v o l e n i e na uskutočnenie líniovej vodnej stavby 

 
podľa § 26 vodného zákona a v súlade s § 66 stavebného zákona v rozsahu projektovej 

dokumentácie 

objektu „Beluša – IBV Čerencové B, Rozšírenie verejného vodovodu“. 

 
      Popis stavby: 

 

Vodovodné potrubie bude napojené v komunikácii štátnej ceste III/1946 na jestvujúci verejný 

vodovod z potrubia HDPE D110 

- rozšírenie vodovodu z potrubia HDPE 100 SDR17 D110x6,6 mm PN10 o celkovej dĺžke 

170,50 m, 

- križovanie vodovodného potrubia s cestou III/1946  

- chránička OC DN 200 o dĺžke 10,50 m, 

- posúvačový uzáver DN 100 so zemnou súpravou a poklopom, 

- posúvačový uzáver DN 80 so zemnou súpravou a poklopom, 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

 

Štefánikova 820, 020 01 Púchov 
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- vyhľadávací vodič 

- odbočná prípojková tvarovka v počte 6 kusov, 

- podzemný hydrant DN80 s poklopom v počte 1 kus. 

  

     Stavba majúca charakter líniovej vodnej stavby bude zriadená na pozemkoch parc.č. 

3856/151, 3856/152 a KN-E parc.č. 8028 v k.ú. Beluša. 

Pozemky KN-C parc.č. 3856/151, 3856/152  v k.ú. Beluša sú vo vlastníctve navrhovateľov. 

Pozemok KN-E parc.č. 8028 v k.ú. Beluša je vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho 

kraja so sídlom v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 50 Trenčín, ktorý súhlasil 

s uložením vodovodného potrubia listom č.j. TSK/2019/06693-2 zo dňa 09. júla 2019. 

 

 

druh pozemku:  

KN-C parc.č. 3856/151, 3856/152  v k.ú. Beluša – orná pôda 

KN-E parc. č. 8028 v k.ú. Beluša – zastavaná plocha a nádvorie 

 

 

Pre uskutočňovanie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky: 
 

1. Stavebníkmi stavby budú Vladimír Belobrad, J.A. Komenského 1716/54, 018 61 Beluša 

a Daniel Beniak a Lenka Beniaková, M. Kukučína 790/27, 018 61 Beluša.  
 

2. Stavba bude uskutočnená do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  

     Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný oznámiť špeciálnemu stavebnému úradu    

začatie stavby. 

 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia vypracovaná Annou 

Koreníkovou, Tatranská 294/11-1, 017 01 Považská Bystrica, autorizovaným stavebným 

inžinierom, osvedčenie - 3714*TA*4-24.   

 

4. Jedno paré overenej projektovej dokumentácie bude zaslané stavebníkovi, druhé bude zaslané 

Obci Beluša a tretie bude uložené vo vodohospodárskej evidencii. 
 

5. Povolenie sa vzťahuje na stavbu, ktorej základný popis je uvedený v predchádzajúcej časti     

rozhodnutia, a toto sa udeľuje na dobu odôvodnenia trvania stavby.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia príslušného špeciálneho   

stavebného úradu. 
 

7. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti 

stavba nebude začatá. 

8. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. V termíne do 15 dní po určení zhotoviteľa sú 

stavebníci  povinní oznámiť stavebnému úradu zhotoviteľa. 

Stavbu a jej zmenu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená 

na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania 

stavby vykonáva stavbyvedúci. 

Podľa § 46 d, ods. 2 stavebného zákona je stavbyvedúci povinný viesť o stavbe stavebný 

denník, ktorý musí byť prístupný oprávneným osobám.  
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9.  Pred začatím stavebných prác požiadať Okresný úrad Považská Bystrica, odbor pozemkový           

a lesný a odbor, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica o udelenie súhlasu v zmysle § 18 

zákona č. 220/2004 Z.z. ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona                    

č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia                            

a o zmene a doplnení niektorých zákonov na používanie poľnohospodárskej pôdy na 

nepoľnohospodárske účely na dobu 1 roka. 

10. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní 

zodpovedá oprávnená osoba v zmysle zákonných ustanovení. Doklady o vytýčení priestorovej 

polohy stavby predloží stavebník pri kolaudácii stavby. 

11.  Všetky inžinierske siete podzemné a nadzemné zakresliť do situácie vo vykonávacom 

projekte, aby nedošlo pri prácach ku ich poškodeniu. Pred začatím zemných prác zabezpečiť 

vytýčenie všetkých podzemných vedení na mieste jednotlivých objektov správcami 

inžinierskych sietí. Podmienky dané zástupcami dotknutých sietí žiadame dodržať.  

 

12. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať všetky  predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce                  

a technických zariadení, a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 
 

13. Pri uskutočňovaní stavby sa musia dodržiavať  ustanovenia § 47-53 stavebného zákona 

upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy a stanoviská 

dotknutých orgánov, ktoré chránia celospoločenské záujmy podľa osobitných predpisov. 

 

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

č. 4509/23/2017-CA zo dňa 09. júna 2017 a vyjadrenie č. 4756/23/2017-CA zo dňa 19. júna 

2017: 

 Na uvedených parcelách sa nenachádzajú žiadne IS v správe PVS, a.s. 

 Z dôvodu pripojenia navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu na jestvujúci verejný 

vodovod, je investor povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých 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. v Považskej Bystrici, ul. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, tel. 0905/850 

734. 

  Na základe vytýčenia IS doporučujeme Vám tieto IS geodeticky zamerať, zakresliť 

do celkovej situácie stavby IBV vrátane ochranného pásma verejného vodovodu (aj 

navrhovaného rozšírenia) v súlade so zákonom NR SR č. 442/2002 Z.z. v plamom znení 

§ 19 ods. 2 a 5 ( ďalej „ Zákon“ ). 

 V súlade so „ Zákonom“ je investor povinný dodržať pri zakladaní stavieb pevne 

spojených so zemou ochranné pásmo verejného vodovodu 

• do priemeru vodovodných potrubí DN500 v šírke najmenej 1,5 m od vonkajšieho 

pôdorysného okraja vodovodného potrubia na obidve strany. 

 Rozšírenie verejného vodovodu je vždy vlastníctvom vlastníka už vybudovaného 

verejného vodovodu bez ohľadu na to, kto ho financuje. V zmysle §120 Občianskeho 

zákonníka sa rozšírenie verejného vodovodu považuje za súčasť hlavnej veci ( už 

vybudovaného verejného vodovodu spolu s ktorou tvorí jeden celok. Súčasť veci                         

( navrhované rozšírenie ) sa riadi právnym režimom hlavnej veci. 

  Investor súhlasil s uzatvorením Zmluvy č. 1 / 2018 o prevode hmotného majetku                          
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( rozšírenie verejného vodovodu ) do majetku PVS, a.s. odplatným spôsobom ešte pred 

vydaním stavebného povolenia na rozšírenie verejného vodovodu. 

  Rozšírenie verejného vodovodu bude realizované za týchto podmienok: 

 za miestom pripojenia navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu na jestvujúci 

verejný vodovod bude umiestnená uzatváracia armatúra DN100 so zemnou 

súpravou, poklopom, potom potrubie uložené do chráničky OC DN200, potrubie 

vystredené RACI objímkami, konce chráničiek utesniť gumenými manžetami, za 

križovaním - za chráničkou žiadame umiestniť ešte 1 x uzatváraciu armatúru 

DN100 so zemnou súpravou, poklopom, 

 rozšírenie verejného vodovodu ukončiť podzemným hydrantom DN80, podľa 

polohopisu, výškopisu - vzdušník, kalník, nad vodovodné potrubie uložiť 

vyhľadávací vodič, 

 žiadame dodržať podmienku tlakových pomerov v mieste koncového hydrantu - 

najmenej 0,25 MPa, 

 vodovodné prípojky budú realizované tak ako je uvedené v popisnej časti                            

a predloženej PD, alebo navŕtavacími pásmi 110/32. 

 Počas realizácie výstavby rozšírenia verejného vodovodu, pri budovaní odbočení pre 

pripojenie vodovodných prípojok, pri podsype, obsype, zásype potrubí, konaní tlakovej 

skúšky vodovodného potrubia, žiadame zabezpečiť prítomnosť majstra prevádzky 

vodovodov PVS, a.s. v Beluši tel. 0907/817 528, o čom sa vykoná zápis do Stavebného 

denníka. 

 Výsledok tlakovej skúšky vodovodného potrubia bude overený podpisom príslušného 

majstra prevádzky PVS, a.s. v Beluši. 

 Stavbu rozšírenia verejného vodovodu žiadame realizovať odborne spôsobilou osobou 

pre výkon inžinierskych činností v súlade s § 52 Vodného zákona - vodné stavby. 

 Investor je povinný zabezpečiť Zmluvu o zriadení vecného bremena s vkladom do 

Katastra nehnuteľností na pozemky v inom vlastníctve z dôvodu uloženia rozšírenia 

verejného vodovodu do týchto pozemkov a za účelom vstupu na tieto pozemky pri 

vykonávaní údržby a opráv v prospech PVS, a.s. 

 V prípade, že investor nebude súhlasiť s uvedenými podmienkami, je povinný 

vybudovať za miestom pripojenia rozšírenia verejného vodovodu na jestvujúci verejný 

vodovod v max. vzdialenosti 10 m vodomemú šachtu s meraním množstva dodávanej 

pitnej a požiarnej vody združeným vodomerom 50/20, resp. 80/20 a uzatvoriť s PVS, a.s. 

Zmluvu na dodávku pitnej vody z verejného vodovodu. 

 V súlade so zákonom NR SR č. 442/2002 Z.z. v platnom znení, § 3, 5, 6, 7 , bude 

investor - vlastník zabezpečovať prevádzku rozšírenia verejného vodovodu na svoje 

náklady. 

 Investor - žiadateľ požiada o vydanie stavebného povolenia na rozšírenie verejného 

vodovodu ( vodná stavba - § 52 Zákona o vodách ) Okresný úrad Púchov, odbor 

starostlivosti o životné prostredie. 

 Uvedené podmienky žiadame zapísať do stavebného povolenia. 
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b) Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 

vyjadrenie č.j. 4600040418 zo dňa 17. januára 2018: 

1. V predmetnej lokalite katastra Beluša časť Belušské Slatiny KNE 2413, KNC 3856/146-

152, 3856/153-154 sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN a NN vzdušné vedenia 

a podperné body. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na 

situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, (červenou prerušovanou VN vedenia 

22kV vzdušné, červenou plnou VN vedenia 22kV podzemné zelenou prerušovanou NN 

vedenia vzdušné, zelenou plnou NN podzemné). 

2. Od existujúcich energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle 

zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN 

vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné 

vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 meter, VN a NN zemné káblové vedenie 

na každú stranu 1 meter) 

3. Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. 

4. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako aj 

pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné 

bezpodmienečne predjednať postup prác na stredisku Údržby Beluša I. 

5. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor 

prizvať zástupcu SSE-D z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo 

potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu vyjadrenia. 

6. Pri súbehu alebo križovaní žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 m od 

podperných bodov, v opačnom prípade SSE-D, a.s. nezodpovedá za škody spôsobené pri 

opravách a rekonštrukciách vlastných zariadení. 

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

tretích osôb. 

8.  Stavbu žiadame realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov. 

 

c) Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy 

odpadového hospodárstva, vyjadrenie zo dňa 10. mája 2019: 

 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, 

 vhodné odpady vyseparovať, uprednostniť zhodnotenie pred zneškodnením, 

 stavebné práce vykonávať tak, aby nedošlo k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie 

a k poškodzovaniu hmotného majetku, 

 po ukončení stavby žiadame predložiť druh a množstvo odpadov vzniknutých pri 

stavbe a predložiť doklady preukazujúce spôsob ich zhodnotenia, resp. 

zneškodnenia. 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 zákon o odpadoch sa nevzťahuje na zeminu vykopanú počas 

stavebných prác, ak je isté, že bude použitá v prirodzenom stave na mieste, na ktorom 

bola vykopaná. Ak bude použitá  na terénne úpravy na inom mieste, toto podlieha 

udeleniu súhlasu na využitie odpadov na povrchovú úpravu terénu, 
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 v súlade s § 77 ods. 2 zákona o odpadoch za nakladanie so stavebným odpadom pri 

výstavbe, ktorú realizuje fyzická osoba je pôvodcom odpadov ten, kto vykonáva stavebné 

práce (ak je stavba riešená dodávateľsky, dodávateľ je zároveň aj pôvodcom odpadov, 

pokiaľ je stavba riešená svojpomocne, tak pôvodcom odpadov je stavebník). 

 

d) Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vyjadrenie č. 6611801021                          

zo dňa 13. júla 2018: 

 Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti 

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

 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. 

 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 ďalšieho bodu. 

 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 sieti (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. 

 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. 

 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. 

 Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

podmienka společnosti 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. 

 V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 

nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo 

DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť 

proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

 Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 

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

 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. 

mailto:marcel.garai@telekom.sk
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 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. 

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

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

cez internetovú aplikáciu na stránke https://www.telekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie 

bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 

 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. 

 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 spoločností Slovak Telekom, a.s.. 

 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. 

  Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát                      

v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

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: 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. 

https://www.telekom.sk/vyjadrenia
mailto:hradil@suptel.sk
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 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 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). 

 UPOZORNENIE: 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. 

 

e) Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, 
vyjadrenie č. SC/2018/94-2 zo dňa 16. januára 2018:   

 v zmysle Cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov, 

súhlasíme s realizáciou stavby „Beluša - IBV Čerencové B - Rozšírenie vodovodu“                    

v k. ú. Beluša za dodržania nasledujúcich podmienok: 

 križovanie cesty III/1945 bude realizované pretlakom, s umiestnením do chráničky 

tak, aby bol presah chráničky na oboch koncoch minimálne 0.6 m za nespevnenú 

krajnicu; 

  montážne jamy nesmú zasiahnuť do cestného telesa; 

  počas prác nesmie dôjsť k zásahu do asfaltového krytu vozovky; 

  stavebnou činnosťou nesmie byť narušený jestvujúci odvodňovací systém cesty                       

III. triedy; 

 pracovisko musí byť označené prenosným dopravným značením, odsúhlaseným 

dopravným inšpektorátom; 

 pri realizácii stavebných a výkopových prác nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti                  

a ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky, ani k znečisteniu povrchu vozovky; 

http://www.telekom.sk/
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 v prípade znečistenia vozovky je investor stavby povinný závadu bezodkladne 

odstrániť na vlastné náklady; 

  po ukončení prác uviesť poškodený terén, svahy a odvodnenie cestného telesa do 

pôvodného stavu; 

 začiatok a ukončenie prác nahlásiť zástupcovi správcu komunikácie ( Ing. Jozef 

Mamis, telefónne č. 0903 808 992) a rešpektovať jeho usmernenia; 

 povolenie na zvláštne užívanie cestného telesa vydá na požiadanie stavebníka 

príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 

 Vlastník stavby je povinný v prípade investičných zámerov správcu cesty III/1945 

premiestniť, resp. odstrániť uvedenú stavbu na vlastné náklady a v termíne určenom 

správcom cesty. 

 Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie vlastníka hore uvedenej cesty. Trenčiansky 

samosprávny kraj je podľa zákona o pozemných komunikáciách č. 135/1961 Zb. 

v platnom znení § 3d ods. 2 vlastníkom cesty III/1945. 

 

f) Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, vyjadrenie 

č.j. TSK/2019/06693-2 zo dňa 09. júla 2019: 

 S vydaním stavebného povolenia súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok: 

 Stavebník predloží na tunajší úrad v termíne kolaudačného konania, prípadne 

predčasného užívania predmetnej stavby geometrický plán porealizačného zamerania 

stavby spolu so žiadosťou pre majetkovo-právne vysporiadanie parcely dotknutej 

stavbou pare. KN-E č. 8028, k.ú. Beluša, ktorej vlastníkom je Trenčiansky 

samosprávny kraj, kontaktná osoba: Mgr. Stanislav Svatík, e-mail: 

stanislav.svatik@tsk.sk, tel. kontakt: 032/ 6555 758. 

 Križovanie vodovodného potrubia s cestou III/1946 bude realizované pretláčaním bez 

zásahu do asfaltového krytu vozovky. Montážne jamy nebudú zasahovať do cesty. 

 Dodržať podmienky vyjadrenia Správy ciest TSK č. SC/2018/94-2 zo dňa 16.1.2018. 

 Žiadateľ pre realizáciou požiada príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia 

na Zvláštne užívanie pozemných komunikácií z dôvodu realizácie vodovodu                             

a Určenie prenosného dopravného značenia počas realizácie prác. 

 Cestné komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri 

ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené. 

 5 dní pred začatím realizácie stavby zaslať písomnú informáciu o začatí stavebných 

prác na Správu ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja – cestmajsterstvo  SC TSK 

Púchov (Ing. Jozef Mamis, tel. kontakt: 0903 808 992, e-mail: 

jozef.mamis@sctsk.sk). 

 Po ukončení prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na porealizačnú 

obhliadku. 

 Tunajší úrad si vyhradzuje právo uvedené podmienky kedykoľvek doplniť alebo 

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

 Uvedené vyjadrenie nenahrádza povolenia, rozhodnutia a súhlasné stanoviská 

potrebné podľa stavebného a cestného zákona. 

mailto:stanislav.svatik@tsk.sk
mailto:jozef.mamis@sctsk.sk
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g) SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, vyjadrenie č.j.  

TD/NS/0042/2018/Kr zo dňa 21. januára 2018:  

 V záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia STL plynovod, ochranné 

pásmo plynárenského zariadenia a bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia. 

 Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického 

objektu je prílohou tohto vyjadrenia. 

 Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie 

plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby 

a/alebo výkonu iných činností. 

 Pred realizáciou výkopových alebo stavebných prác ste povinný požiadať spoločnosť 

SPP – distribúcia, a.s. o presné vytýčenie plynárenských zariadení na základe písomnej 

objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, 

Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online 

formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).  

 V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 

prevádzky, alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie 

plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne   

1 hodinu. 

 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 činnosti 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 
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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                   

a pod.. 

 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. 

 

14. Pri vykonávaní prác je nutné postupovať  tak, aby neboli spôsobené škody  na cudzom 

majetku. Prípadné škody spôsobené pri výstavbe, alebo prevádzke povoleného diela budú 

nahradené v zmysle ust. Obchodného resp. Občianskeho  zákonníka. 

 

15. Prebytočný výkopový materiál bude uložený na pozemku stavebníkov poprípade na inom 

pozemku po dohode s jeho vlastníkom, avšak tak,  aby toto skladovanie nepôsobilo rušivo.  
 

16. Zabezpečiť stavenisko proti vstupu nepovolaných osôb, zabezpečiť a označiť výkopy 

výstražnými nápismi.   
 

17. Líniová vodná stavba „Beluša – IBV Čerencové B, Rozšírenie verejného vodovodu“  bude 

prevádzkovaná na základe zmluvy č. 1/2018 o odplatnom odovzdaní a prevzatí hmotného 

majetku uzatvorenú podľa § 269 Občianskeho zákonníka a na základe zákona č. 442/2002 

Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona                     

č. 276/2001 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len 

zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách) Považskou vodárenskou 

spoločnosťou, a.s., Nová 133, 017 01Považská Bystrica, ktorej bolo udelené oprávnenie na 

prevádzkovanie verejných vodovodov v zmysle zákona o verejných vodovodoch 

a verejných kanalizáciách. 
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18. Počas doby výstavby zabezpečiť pravidelné udržiavanie prístupovej komunikácie a tým  

zabrániť jej znečisťovaniu. Zabezpečiť čistenie dopravných a ostatných mechanizmov pri 

výjazde na komunikácie. 

19. Pre stavbu budú použité také stavebné materiály a výrobky, ktoré neohrozujú bezpečnosť, 

zdravie a životné prostredie. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov 

a doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok stavebník predloží ku kolaudácii 

stavby. 

 

20. Po ukončení výstavby je stavebník povinný požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie 

povolenia na užívanie vodnej stavby podľa § 26 vodného zákona a v súlade s § 79 

stavebného zákona. 

 

     V zmysle § 70 stavebného zákona stavebné povolenie je záväzné pre právnych nástupcov 

konania.  

 

Námietky účastníkov konania: neboli podané 

     

 

     Správny poplatok bol v zmysle V. časti Stavebná správa, položky  60 písm. g/ sadzobníka 

správnych poplatkov  zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov zaplatený v sume 

100,00 € potvrdením o úhrade správneho poplatku dňa 03. apríla 2019. 

 
 

 

 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

     Vladimír Belobrad, J.A. Komenského 1716/54, 018 61 Beluša a Daniel Beniak a Lenka 

Beniaková, M. Kukučína 790/27, 018 61 Beluša, podali listom zaevidovaným na tunajšom úrade 

dňa 29. marca 2019 žiadosť o stavebné povolenie líniovej vodnej stavby „Beluša – IBV 

Čerencové B, Rozšírenie verejného vodovodu“. Žiadosť bola naposledy doplnená dňa                            

25. júla 2019 o vyjadrenie č.j. TSK/2019/06693-2 Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej 

stanici 7282/20A, Trenčín.  
 

     Cieľom predmetnej stavby je rozšírenie verejného vodovodu pre napojenie 6 rodinných 

domov v rámci stavby IBV Čerencové B a zásobovanie  pitnou vodou.  

 

     Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala Obec Beluša č.j. 1358/2018/Dus-4 zo dňa 29. marca 

2018. 

   

     Obec Beluša vydala dňa 09. mája 2019 pod č.j. 2995/2019/Dus záväzné stanovisko, v zmysle 

ktorého súhlasí s povolením vodnej stavby, stavba je v súlade s Územným plánom obce, nemá 

pripomienky k realizácii stavby a súhlasí, aby bolo podľa § 120 stavebného zákona  vydané 

stavebné povolenie špeciálnym stavebným úradom. 

 



 

 

 

 

13. strana rozhodnutia č.j. OU-PU-OSZP-2019/000630-10 ZB1 A-20 

     Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej 

vodnej správy a súčasne špeciálny stavebný úrad oznámil začatie stavebného vodoprávneho 

konania listom pod č.j. OU-PU-OSZP-2019/000630-7 ZB1 zo dňa 04. apríla 2019 a zároveň aj 

verejnou vyhláškou, ktorá bola minimálne 15 dní vyvesená na úradnej tabuli Obce Beluša a na 

úradnej tabuli tunajšieho úradu. Tunajší orgán štátnej vodnej správy upustil v súlade s § 61 ods. 

2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Do podkladov žiadosti 

dotknuté orgány a účastníci konania mohli nahliadnuť na Okresnom úrade Púchov, odbore 

starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, Púchov, č. dverí 215,  v úradných hodinách 

a svoje pripomienky a námietky uplatniť v súlade s §73 ods. 5 vodného zákona                             

v termíne do 10. mája 2019.   

 Dotknuté orgány a účastníci konania boli upozornení na skutočnosť, že môžu svoje námietky 

uplatniť do tohto termínu, inak sa na ne neprihliadne. V určenom termíne neboli podané žiadne 

námietky.  

 

Žiadosť bola naposledy doplnená dňa 25. júla 2019 o vyjadrenie Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín č.j. TSK/2019/06693-2 zo dňa 09. júla 2019. 
   

     K vodnej  stavbe sa vyjadrili: Obec Beluša,  Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, štátna ochrana odpadového hospodárstva, SPP-Distribúcia a.s., Bratislava, 

SSE – Distribúcia a.s., Žilina, Slovak Telekom a.s. Bratislava, Považská vodárenská spoločnosť 

a.s., Považská Bystrica, Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, Správa ciest Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Trenčín, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej 

Bystrici.  

Ich stanoviská nie sú záporné ani protichodné, boli skoordinované a zohľadnené v podmienkach 

tohto rozhodnutia v rozsahu požiadaviek dotýkajúcich sa povoľovanej stavby.  

       

Predložená dokumentácia spĺňa požiadavky stanovené v § 47 stavebného zákona a požiadavky 

určené vyhláškou č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 

technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 

užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

 

     Vykonalo sa dokazovanie rozhodujúcich skutočností. Podľa § 3 ods. 2 správneho poriadku 

tunajší úrad postupoval v predmetnom konaní v úzkej súčinnosti so žiadateľom a s ostatnými 

účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa dané konanie týkalo 

a dal im príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť 

k podkladu predmetného rozhodnutia a uplatniť svoje návrhy. Podľa § 33 ods. 2 správneho 

poriadku tunajší orgán dal účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred 

vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne 

navrhnúť jeho doplnenie. Zo strany účastníkov konania a zúčastnených osôb nebola voči 

rozhodnutiu vznesená námietka. Žiadateľmi navrhnuté riešenie je technicky a ekonomicky 

zdôvodnené a nie sú ohrozené verejné záujmy a práva iných. Po preskúmaní žiadosti z hľadísk 

uvedených v § 62 stavebného zákona a z hľadísk sledovaných zákonom o vodách bolo zistené, 

že uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či 

ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Preto príslušný orgán štátnej vodnej 

správy rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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P o u č e n i e  
      

     Proti tomuto rozhodnutiu je  podľa § 53 a 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia 

rozhodnutia  na Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 

020 01 Púchov. 

Toto rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov v správnom konaní. 
 

     Toto rozhodnutie sa oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb.                

o správnom konaní v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a musí  

byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým: na úradnej tabuli Obce Beluša a na 

úradnej tabuli správneho orgánu, ktorý písomnosť doručuje a na webovej stránke príslušného 

stavebného úradu: http://www.minv.sk/?spravne-konania-26.  

 

Rozhodnutie sa doručí podľa rozdeľovníka  
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Ing.  Iveta Kmošenová       

                                                                                                                  vedúca   

 

 

Rozdeľovník 

Účastníci konania 

1. Navrhovatelia:  

 Vladimír Belobrad, J.A. Komenského 1716/54, 018 61 Beluša 

 Daniel Beniak, M. Kukučína 790/27, 018 61 Beluša 

2. Lenka Beniaková, Obrancov mieru 1157/17, 020 01 Púchov 

3. Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 50 Trenčín 

4. Obec Beluša, starosta obce, Farská 1045/6, 018 61 Beluša 

5. Projektant: Anna Koreníková, Tatranská 294/11-1, 017 01 Považská Bystrica 

Vlastníci susedných nehnuteľností: doručenie verejnou vyhláškou - líniová vodná stavba 

6. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 

7. Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Považská Bystrica, Nám. A. Hlinku 

29/34, 017 01 Považská Bystrica 

8. Ing. Martin Binka, Žilinská 881/23, 018 61 Beluša 

9. Marian Ročiak, Ľ. Štúra 14/48, 018 61 Beluša 

10. Lenka Solínová, Belušské Slatiny 127/42, 018 61 Beluša 

11. Ing. Ján Bednár, Ľ. Štúra 16/22, 018 61 Beluša 

12. Ing. Anna Bednárová, Ľ. Štúra 16/22, 018 61 Beluša 

13. Ing. Milan Vajčner, Jesenského 381/25, 020 01 Púchov 

14. Mgr. Lenka Vajčnerová, Jesenského 381/25, 020 01 Púchov 
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Na vedomie: Dotknuté orgány: 
15. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 

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

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

18. SPP – Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 

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

20. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 

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

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

23. Michlovský, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 

24. Okresný úrad Púchov, OSZP, úsek OH 

25. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenských partizánov 1130/50, Pov. 

Bystrica  

26. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pov. Bystrici, Stred 46/6,  017 01 

Pov. Bystrica 

 


