OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
____________________________________________________________________________________
Nové Mesto nad
Váhom

Číslo spisu
OU-NM-OSZP-2021/000795-009

12. 01. 2021

Rozhodnutie
povolenie
Výrok
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán
štátnej správy podľa § 5 zák.č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe a starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 61
zák.č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(ďalej vodný zákon) v platnom znení a špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /ďalej len stavebný zákon/ po preskúmaní žiadosti
stavebníka Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR, SNP ½, Stará Turá /IČO 36 340 456/ zastúpená Milanom
Kavickým, Nám. Dr. Schweitzera 195/3, Stará Turá a predloženej projektovej dokumentácie stavby „Stará Turá,
IBV Nové Hnilíky“ – obj. SO 02 Vodovod, SO 03 Splašková kanalizácia podľa výsledku vodoprávneho konania,
v súlade s § 66 stavebného zákona
povoľuje
podľa § 26 vodného zákona v súlade s § 66 stavebného zákona realizáciu vodnej stavby stavebníkovi v tomto
rozsahu:
obj. SO 02 Vodovod
-vodovodné potrubie HDPE, PE 100- DN150 /o 180x16,4 mm/, PN 16 v dĺžke 278,0 m
-vodovodné potrubie HDPE, PE 100- DN100 /o 125x11,4 mm/, PN 16 v dĺžke 197,0 m
-H-K- hydrant kalník DN100 + ZS v počte 4 ks
-H-K- hydrant vzdušník DN100 + ZS v počte 3 ks
-uzáver so zemnou súpravou /ZS/ - DN100 v počte 4 ks
-uzáver so zemnou súpravou /ZS/ - DN150 v počte 5 ks
-vodovodné prípojky HDPE, PN 10, DN25 v počte 14 ks /98m/
-HDPE chránička DN250, dĺ. 40 m v počte 1 ks
-kontrolná šachta KŠ v počte 2 ks
Pitná voda, ktorá zároveň slúži účelom požiarneho zabezpečenia IBV bude napojená na ulici Družstevná. Rozvod
pitnej vody bude zokruhovaný. Jednotlivé vetvy bude možné uzatvoriť cez uzávery so zemnou súpravou.
obj. SO 03 Splašková kanalizácia
-splašková kanalizácia PP DN300 v dĺžke 398,0 m
-domové odbočky v počte 15 kusov PP DN150 V dĺžke 105,0 m
-šachty v počte 15 ks
-HDPE chránička DN500, dĺ. 40 m v počte 1 ks

Napojenie splaškovej kanalizácie bude na jestvujúcu kanalizáciu na Družstevnej ulici. Potrubie splaškovej
kanalizácie bude vedené v areálovej komunikácii v súbehu spolu s ostatnými inžinierskymi sieťami. Splašková
kanalizácia je navrhnutá z rúr plastových hrubostenných DN300, SN12. Na kanalizácii budú revízne šachty o
priemere 1000 mm. Na trase budú vysadené odbočky k jednotlivým nehnuteľnostiam.
Stavba bude realizovaná na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 479, 287/1 reg. E-KN 4702, 4703/1 v k.ú. Stará Turá.
A/ V š e o b e c n é u s t a n o v e n i a:
1. Stavebníkom je: Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR, SNP ½, Stará Turá /IČO 36 340 456/
2. Stavba sa bude uskutočňovať: dodávateľsky
3. So stavbou sa začne : po nadobudnutí právoplatnosti vodoprávneho rozhodnutia a bude ukončená do: 12/2022
Vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavba nebude začatá
4. Stavba nesmie byť začatá, kým vodoprávne povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 zák.č.
71/1967 Zb. o správnom konaní.
5.Nerozdielnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia, ktorú vypracoval Ing. Juraj Billý,
autorizovaný stavebný inžinier reg.č.2419*A2. Jedna sada overenej projektovej dokumentácie sa vracia
stavebníkovi, druhá sa ukladá do vodohospodárskej evidencie.
6. Pri výstavbe musia byť dodržané všetky zákonné ustanovenia, príslušné technické normy, predpisy týkajúce sa
bezpečnosti práce a je nutné dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
7. Celkový náklad stavby: 300 074,01 ,- €
B/. P o v i n n o s t i s t a v e b n í k a:
8.Oznámiť vodohospodárskemu orgánu začiatok a koniec stavebných prác.
9. Stavba bude uskutočňovaná podľa dokumentácie overenej vodohospodárskym orgánom. Prerokovať s
vodohospodárskym orgánom zmeny, ktoré by sa v priebehu stavby ukázali ako nutné a v značnej miere by menili
technické riešenie alebo majetkovo-právne vzťahy vodoprávne prerokovanej projektovej dokumentácie.
10. Uhradiť škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke vodohospodárskej stavby v zmysle ustanovení Občianskeho
resp. Obchodného zákonníka.
11. Požiadať vodohospodársky orgán o uvedenie stavby do trvalej prevádzky podľa § 26 ods. 4 zák.č. 364/2004
Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov pre kolaudačné
konanie.
12. Splniť podmienky účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:
Okresný úrad Nové Mesto n/V., OSZP - ŠSOH:
Z hľadiska sledovania záujmov štátnej správy odpadového hospodárstva s realizáciou stavby súhlasíme s týmito
pripomienkami:
1.Pri realizácii predmetnej stavby vzniknú rôzne druhy odpadov 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 17 01 01, 17 03 02,
17 05 06 a 20 03 01 a iné kategórie O, ktorých zhodnotenie t.j. materiálové a energetické využitie v zariadení na to
určenom, alebo zneškodnenie zabezpečí pôvodca odpadu v súlade s legislatívou platnou v odpadovom hospodárstve.
2.Podľa § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch - pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri
stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke
alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo
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fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Pôvodca odpadu zodpovedá
za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v
platnom znení.
3.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 odpadovom hospodárstve a povinnosť zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle tejto
hierarchie (príprava na opätovné použitie, recyklácia, zhodnotenie, zneškodnenie). V okrese Nové Mesto nad Váhom
pôsobí viacero subjektov, ktoré prevádzkujú mobilné zariadenia na drvenie stavebných odpadov (Nové Mesto nad
Váhom, Stará Turá, Bošáca).
4.Odpady, ktoré nie je možné zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na povolenej skládke odpadov v súlade s platnou
legislatívou v odpadovom hospodárstve tak, aby nedošlo k znečisťovaniu životného prostredia. V k.ú. Stará Turá
nie je povolená skládka pre ukladanie odpadov.
5.V prípade dočasného uloženia výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím na zásypové práce, terénne
úpravy a iné práce súvisiace s výstavbou v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo
zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy je potrebný súhlas na
skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu v súlade s § 97 ods.1 písm. v) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
Súhlas udeľuje okresný úrad v sídle kraja – Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie.
6. Na využívanie odpadu – výkopovej zeminy mimo miesta vzniku – na spätné zasypávanie, musí byť udelený súhlas
pre vlastníka pozemku podľa § 97 ods.1 písm.s) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktorý udeľuje okresný úrad v
sídle kraja – Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie.
7.Podľa § 99 ods. 1. písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch sa Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom,
odbor starostlivosti o ŽP vyjadruje aj k dokumentácii predkladanej ku kolaudačnému konaniu. Požadujeme do tejto
dokumentácie priložiť platné doklady (kópie vážnych lístkov, faktúr) o odovzdaní odpadov z predmetnej stavby v
súlade s týmto vyjadrením a hierarchiou v odpadovom hospodárstve.
Pri použití recyklátu /napr.pod spevnené plochy/ a výkopovej zeminy na pozemku investora v rámci predmetnej
stavby, je potrebné predložiť fotografie.
Okresný úrad Nové Mesto n/V., OSZP - ŠS ochrany ovzdušia:
-počas výkopových prác a úpravách terénu budú vznikať prašné emisie, pričom realizátor prác je povinný ich v čo
najväčšej miere ich obmedzovať. Manipulačné plochy a prístupové komunikácie je potrebné udržiavať a pravidelne
čistiť. V nevyhnutných prípadoch zabrániť rozprašovaniu skrápaním vodou.
Mesto Stará Turá:
1.Stavba bude osadená v súlade s územným rozhodnutím, ktoré vydalo Mesto Stará Turá dňa 4.5.2020 pod spis. zn.
2226/2020-TS1/A20-Med, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8.6.2020.
2. Stavebník je povinný stavbu realizovať tak, aby nedochádzalo k obmedzovaniu užívania susedných nehnuteľností
a k obmedzovaniu prejazdnosti komunikácií.
3. Stavebník je povinný stavbu realizovať tak, aby nedošlo k narušeniu odtokových pomerov cesty.
4. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať ustanovenia stavebného zákona, stanoviská dotknutých
orgánov, organizácií a známych účastníkov konania v súlade s platnou legislatívou.
5. Pred začatím stavby je stavebník povinný požiadať príslušný cestný orgán o rozkopávkové povolenie komunikácií
a spevnených plôch.
OR HaZZ v Novom Meste nad Váhom:
Pred odovzdaním zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov do užívania je nutné vykonať ich kontrolu v
zmysle § 15 vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov v znení neskorších
predpisov.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR:
1.Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej MDV SR a je prílohou tohto stanoviska. Prípadné zmeny
stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR.
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2.Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná, ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
3.Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobeným prevádzkou dráhy.
4.Stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
5.Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
6.Stavbeník je povinný dodržať podmienky určené v stanovisku ŽSR – GR, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61
Bratislava č. 26735/2020/0230-2 zo dňa 19.2.2020.
7.Vlastník /užívateľ/ stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôsobovať pravidlám technickej prevádzky železníc
a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
8.Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.
9.Toto stanovisko platí dva roky od jeho vydania.
Ministerstvo obrany SR:
Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby /situovanie, zvýšenie
objektov, rozsah a pod./
Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie konania. Na jeho základe
je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor /projektant/ je povinný
doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo
ďalšiemu prerokovaniu.
Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Trnava , sekcia elektrotechniky a energetiky:
Upozorňujeme, že zamestnanci iného zamestnávateľa musia mať povolenie na vstup cudzích osôb do obvodu
dráhy v správe ŽSR neprístupného verejnosti a zamestnanci iného zamestnávateľa , ktorí sa budú pohybovať
v prevádzkovom priestore a v priestore susediacom s prevádzkovým priestorom ŽSR, musia splniť ustanovenia
predpisu ŽSR Z2, I. kapitola čl. 2.
Vzhľadom k tomu, že stavba bude realizovaná aj po pozemku ŽSR, je potrebné si vysporiadať majetkovoprávne
vzťahy na adrese ŽSR – Správa majetku ŽSR Bratislava, Holekova 6, 811 04 Bratislava
Železnice SR Bratislava, oblastné riaditeľstvo Trnava, SMSÚ OZT KT Nové Zámky:
Trasu diaľkového a miestnych káblových vedení Vám na základe požiadavky vytýčime priamo v teréne pomocou
káblového hľadača.
Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Trnava, SMSÚ ŽTS TO Trnava:
Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy a k narušeniu stability
a odvodnenia železničného telesa. Počas výstavby nesmie stavebník bez súhlasu ŽSR používať pozemky ŽSR a ani
skladovať žiaden materiál na pozemku ŽSR. Žiadame zabezpečiť bezpečnosť pracovníkov stavby počas jej realizácie
v OPD, dodržiavať voľný schodný a manipulačný priestor /min. 3 m od osi krajnej koľaje/ a ustanovenia predpisu
ŽSR Z2. V dostatočnom predstihu pred realizáciou pretlaku žiadame vystaviť objednávku na OR Trnava na dohľad
správcu. Pred samotným pretláčaním žiadame zamerať geometrickú polohu koľaje, požiadať o kontrolu výkopu
štartovacej resp. cieľovej jamy a o kontrole a povolení pretlaku vykonať zápis správcom do stavebného denníka
stavby. Bez toho zápisu nie je možné začať s prácami na pretlaku! Počas pretlaku žiadame sledovať geometrickú
polohu koľaje. Po realizácii stavby žiadame upraviť pozemky ŽSR do pôvodného stavu, vykonať a doložiť kontrolné
meranie geometrickej polohy koľaje. Zmluvu o prenájme pozemkov ŽSR pod stavbou žiadame doriešiť cestou OSM
Trnava.
Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Trnava:
1/. Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej prevádzky a k narušeniu
stability a odvodnenia železničného telesa.
2/. Prebytočná zemina z výkopov, ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR.
3/. Investor si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade ŽSR v prípade nepriaznivých účinkov dráhovej
dopravy na stavbu.
4/. Vyjadrenia ŽSR – Sekcie EE, OTZ a SMSÚ ŽTS TO Trnava sú v prílohe. Realizáciou stavby v predloženom
rozsahu nedôjde k styku s podzemnými káblovými vedeniami v správe OR Trnava.
5/. Minimálne 4 týždne pred začiatkom realizácie prác je potrebné predložiť na SMSÚ ŽTS TO Trnava objednávku
na výkon dohľadu počas realizácie prác pretláčania chráničiek a budovania žľabu.
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6/. Požadujeme, aby žiadateľ zabezpečil geodetické zameranie polohy koľaje pred začatím pretláčania, kontrolu
stálosti polohy koľaje počas realizácie prác a po dobu jedného roka po ukončení prác. Interval meraní dohodne
zhotoviteľ s SMSÚ ŽTS TO Trnava.
7/. Stavebník zvolí taký technologický postup pretláčania pod železničným telesom, pri ktorom nesmie nastať také
vytláčanie chráničky, či jeho následný pokles, ktorý by spôsobil zmenu výškovej alebo smerovej polohy koľaje. V
prípade zmien geometrickej polohy koľaje s dôsledkom zhoršenia plynulosti a bezpečnosti vlakovej dopravy budú
všetky náklady na opravné práce odúčtované stavebníkovi.
8/. V prípade vzniku medzery medzi chráničkou a zeminou, resp. v prípade nesúdržnosti zeminy v okolí pretláčanej
chráničky z dôvodu jej uvoľnenia počas pretláčania žiadame, aby okolie chráničky bolo po pretlačení vyplnené a
spevnené s cieľom zabrániť možnému poklesu nadložia v čase následnej konsolidácie.
9/.Vzhľadom na rozmery mostného otvoru požadujeme osadiť dopravné značenie na usmernenie dopravy popod
most a zákaz vjazdu nákladných automobilov.
10/.Stavba bude zasahovať na pozemky v správe ŽSR, preto je nutné riešiť zmluvný vzťah s Oblastnou správou
majetku Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava.
11/.Upozorňujeme, že zamestnanci iného zamestnávateľa musia mať povolenie na vstup cudzích osôb do obvodu
dráhy v správe ŽSR neprístupného verejnosti a nakoľko sa budú aj v prevádzkovom priestore, musia splniť
ustanovenia predpisu ŽSR Z2, I. kapitola čl. 2.
12/. Zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom dopravy počas celej doby jej prevádzky.
Železnice SR, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Bratislava:
1. Pri následnej príprave a realizácii požadujeme splniť pripomienky Oblastného riaditeľstva Trnava č. 02366/2020/
OR TT/SŽTS-7 z 20.11.2020 a jeho ďalších zložiek v plnej miere.
2. Pred začatím samotných prác je nutné zabezpečiť geodetické zameranie polohy koľaje, dohodnúť výkon dohľadu
počas realizácie prác v obvode dráhy a kontaktovať správcu– SMSÚ ŽTS TO Trnava počas realizácie prác p.
Krivosudského /033 229 4260/ pre stanovenie dohody o podmienkach a harmonograme prác, požadujeme splniť
pripomienky OR Trnava č. 63/2020/283102-SMSÚTT z 22.9.2020 v plnej miere.
3.Zásah do pozemku ŽSR je nutné majetkovo právne usporiadať cestou Správy majetku Bratislava, Oblastná správa
majetku Trnava, Bratislavská 6/E, pred vydaním povolenia stavebným úradom.
4. Počas celej doby prevádzky stavby, musí realizovaná stavba odolávať vplyvom železničnej prevádzky.
5. Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou
a prevádzkou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka.
6. Dodržať ustanovenia zák. č. 513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov.
Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Nové Mesto nad Váhom:
-S vydaním stavebného povolenia pre uvedenú stavbu DI súhlasí za dodržania nasledovných podmienok, ktoré je
nutné zapracovať v ďalšom stupni PD pre realizáciu stavby:
-V technických výkresoch vykresliť jednotlivé trasy vodovodu a kanalizácie s uvedením vzdialenostných údajov
výkopov od dotknutých ciest II. A III. triedy, miestnych a účelových komunikácií a chodníkov.
-Navrhnúť organizáciu výstavby spolu s návrhom organizácie dopravy pre vyznačenie dopravných obmedzení počas
realizácie stavby na dotknutých cestách II. A III. triedy, miestnych a účelových komunikáciách a chodníkoch /návrh
použitia prenosného DZ/.
-Uvedený návrh prenosného DZ je potrebné rozdeliť do jednotlivých etáp v technickej správe, ako aj v technických
výkresoch, v ktorých je nutné zakresliť aj jestvujúce trvalé DZ a toto farebne odlíšiť od navrhovaného prenosného
DZ.
-Prenosné zvislé DZ navrhnúť v základnom rozmere, v reflexnom vyhotovení a v súlade s Vyhláškou MV SR č.
30/2020 Z.z. o dopravnom značení, v súlade s STN 01 820 DZ na pozemných komunikáciách a podľa TP č.6/2013
Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest.
-Projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby je nutné v rozpracovanosti osobne prekonzultovať na ODI OR PZ v
Novom Meste n/V. za účasti spracovateľa – projektanta /z odboru dopravy/ a zástupcu zhotoviteľa stavby a následne
doplnenú a upravenú PD /2x/ pre realizáciu stavby so zapracovanými podmienkami spolu s návrhom prenosného
DZ a dopravných zariadení predložiť DI na záväzné stanovisko.
Krajský pamiatkový úrad Trenčín:
Podmienky vykonávania výskumu:
a/. druh výskumu: archeologický výskum
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b/. miesto a rozsah vykonávaného výskumu: „Stará Turá, IBV Nové Hnilíky“ parc.č. „E“ 4702, 4703/1“ v k. ú.
Stará Turá
c/. spôsob vykonávania výskumu:
I.etapa archeologického výskumu sa uskutoční v dostatočnom predstihu pred začatím zemných prác súvisiacich
so stavbou, na ploche budúcej výstavby „Stará Turá, IBV Nové Hnilíky“ parc.č. „E“ 4702, 4703/1“ v k. ú. Stará
Turá bude zabezpečené realizovanie predstihovej zisťovacej sondáže, sondy budú realizované s použitím zemného
mechanizmu s plochou svahovacou lyžicou podľa pokynov oprávnenej osoby, s tým, že je nevyhnutné pri zistení
predpokladaných pozitívnych archeologických situácií pokračovať vo výskume ručne metódami archeologického
výskumu, hĺbka sond musí byť dostatočná pre zistenie archeologických situácií, po ukončení predstihovej sondáže
budú oprávnenou osobou oznámené výsledky tejto etapy archeologického výskumu KPÚ Trenčín, v prípade
pozitívnych výsledkov I. etapy bude realizovaná II. etapa archeologického výskumu.
II. etapa archeologického výskumu: na základe výsledkov predstihovej sondáže bude v mieste zistenia
archeologických situácií vykonaný sondážny archeologický výskum v rozsahu potrebnom na preskúmanie zistených
archeologických situácií, v prípade zistenia plošne rozsiahleho náleziska bude vykonaný plošný archeologický
výskum v predstihu pred začatím stavby v rámci plochy stavby, ďalší postup archeologického výskumu spresnený
v zápisnici KPÚ Trenčín z komisie archeologického výskumu a na základe archeologicky pozitívnych výsledkov
I. etapy archeologického výskumu:
a/. zistené archeologické situácie budú zdokumentované metódami archeologického výskumu
b/. v mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať ručne metódami archeologického výskumu podľa pokynov
osoby oprávnenej na vykonanie archeologického výskumu
c/. pri výskumných prácach je potrebné využívať detekčné zariadenie na vyhľadávanie kovov
-v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov mimo povoleného výskumu musí nálezca oznámiť nález
KPÚ Trenčín priamo, alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý
pracovný deň po jeho nájdení podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov/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. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do ohliadky KPÚ alebo ním
poverenou odborne spôsobilou osobou. Do ohliadky KPÚ 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
prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej
vety, je povinná KPÚ predložiť najneskôr do 10 dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom
náleze, ktorá obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu
nálezovej situácie.
Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník /investor/ povinný:
a/. podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum
b/. podľa § 36 ods. 4 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou
oprávnenou vykonávať arch. výskumy, s ktorou v dostatočnom časovom predstihu uzatvorí pred začatím výskumu
podľa § 39 ods. 3 pamiatkového zákona zmluvu o vykonaní pamiatkového výskumu, o čom písomne upovedomí
KPÚ
c/. vyčleniť v harmonograme stavby časový priestor pre realizáciu arch. výskumu
d/. realizátorovi výskumu doručiť kópiu tohto rozhodnutia, poskytnúť celkovú situáciu stavby
e/. v prípade zistenia nehnuteľných archeologických nálezov ako sú torzá architektúr v priebehu arch. výskumu
alebo iných zemných prác nález ohlásiť KPÚ a každý postup stavebníka a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum
bude konzultovaný s KPÚ Trenčín
f/. podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie
spolu so stanoviskom pamiatkového úradu spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a
v zmysle § 7 a § 10 vyhl. Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z.z., ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon správnemu
orgánu a archeologickému ústavu
g/. lehotu odovzdania výskumnej dokumentácie podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona určil KPÚ Trenčín na
60 dní od skončenia terénnej časti výskumu, v odôvodnenom prípade na základe žiadosti o predĺženie termínu na
spracovanie výskumnej dokumentácie určí KPÚ Trenčín zmenu lehoty odovzdania výskumnej dokumentácie
h/.zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie archeologického výskumu
je k dispozícii na KPÚ Trenčín, Pamiatkovom úrade SR Bratislava a na internetovej adrese www.pamiatky.sk,
www.culture.gov.sk
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Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu bude vykonávať KPÚ Trenčín.
Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava:
1.Pred zahájením akýchkoľvek výkopových prác budú riadne vytýčené existujúce podzemné káblové vedenia
nízkeho napätia, ktoré križujú/sú v súbehu s plánovanou stavbou. Ich informatívnu polohu, ako aj polohu križujúceho
nadzemného vedenia vysokého napätia sme Vám uviedli v prílohe tohto stanoviska. Poloha vonkajších podzemných
káblových vedení NN nie je geodeticky zameraná.
2.Osoby, ktoré budú vykonávať činnosť na predmetnej stavbe, musia byť riadne preukázateľne oboznámené o
prítomnosti vonkajšieho nadzemného vedenia vysokého napätia /Každé priblíženie osoby alebo mechanizmu k
vodičom vedenia na vzdialenosť menšiu ako 3 m je životu nebezpečné/ a podzemných káblových vedení NN a musia
dodržiavať bezpečnostné predpisy dané príslušnými normami.
3.Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení NN sa budú vykonávať ručne so zvýšenou
opatrnosťou. V prípade potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov je možné požiadať /na základe
objednávky, služba je spoplatnená v zmysle aktuálneho Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská
distribučná a.s./ o vypnutie v predstihu 30 dní pred plánovaným termínom.
4.V priestore ochranného pásma nadzemného vedenia 22 kV nie je možné zriadiť stavebný dvor, skládku alebo
úložisko materiálu /ani dočasne/ alebo parkovacie miesta pre stavebné stroje a vozidlá.
5. Pod vedením 22 kV žiadame o prísne dodržiavanie ustanovení Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a to najmä
zákazu vykonávať činnosti v ochrannom pásme ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku a vykonávať činnosti
ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky distribučnej sústavy.
6. Súbeh a križovanie rozvodov v rámci predmetných SO a zariadení spol. Západoslovenská distribučná a.s. bude
realizovaný v súlade s STN 73 6005.
7. Odkryté zariadenia spol. Západoslovenská distribučná a.s. budú opätovne uložené a zakryté spôsobom daným v
príslušných normách STN pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení /lôžko, výstražná fólia, atď./
8. Pri prácach nesmie dôjsť k porušeniu základov podperných bodov a ich stability, celistvosti uzemňovacej sústavy,
alebo inému poškodeniu distribučného zariadenia spol. Západoslovenská distribučná a.s
Je potrebné rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle Zákona o energetike
č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.
SPP- distribúcia a.s., Bratislava:
1.Pred realizáciou zemných prác, alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný na
základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe
písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia a.s., Sekcia údržby, Mlynské nivy 44/
b, Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru, zverejneného na webovom sídle SPP-D /
www.spp-distribucia.sk /časť E-služby/
2. V záujme predchádzania a poškodzovania plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky, alebo prevádzky
distribučnej siete SPP-distribúcia a.s., bezplatne vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100
m.
3. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online
formuláru, zverejneného na webovom sídle SPP-D /www.spp-distribucia.sk /časť E-služby/najneskôr 3 pracovné
dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže 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
eur až 150 000 eur.
4. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby
a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie /obnovy/ plynárenských zariadení.
5. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v
ochrannom pásme plynárenských zariadení.
6. Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako1 m na každú stranu od obrysu NTL
plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu, až po predchádzajúcom
vytýčení týchto plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov so zvýšenou
opatrnosťou za dodržania STN 73 3050 a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
7.Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu
a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne,
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je stavebník povinný v mieste križovania obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou sondou pre overenie
priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho /resp. pretláčacieho/
zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
8.V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako1 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL
plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu, nie je možné realizovať výhradne
ručne, alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú
projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác
9. Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia je stavebník povinný kontaktovať pred
zasypaním výkopu zástupcu SPP-D /p. Pavol Pediač/ na vykonanie stavu obnaženého plynárenského zariadenia,
podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného
denníka
10. 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.
11. Odkryté plynovody, káble, ostatné inž. siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu
12. Stavebník nesmie bez súhlasu 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.
13. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia musí byť ihneď ohlásené SPP-D na
tel. č. : 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku
verejnosti.
14. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na
Slov. obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme
plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu – pokutu vo výške 300,-eur až 150
000,-eur, 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 zák. č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon..
15. Stavebník je povinný pri realizácii 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 STN EN 12007-1, STN EN 12007-2,
STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02.
16. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení, alebo ich ochranných alebo
bezpečnostných pásiem.
17. 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.
18. Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike
umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
Slovak Telekom a.s., Bratislava:
1.Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom /§68 zák.č. 351/2011 Z.z./ a zároveň je potrebné dodržať
ustanovenie § 65 zák.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 ST a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí /
najneskôr pred spracovaním PD stavby/, vyzvať spol. ST a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany, alebo
predloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.
4. V zmysle § 66 ods. 7 zák.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 zák.č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu
o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je
možné zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST 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
zariadení.
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7. V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť,
ktorá je vo vlastníctve ST 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 zák.č. 351/2011
Z.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 spol. ST a.s. a DIGI
SLOVAKIA s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom na to, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia
iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, upozorňujeme
žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10.Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na základe
objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník, alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti
aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní
podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta
ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spol. Slovak Telekom a.s..
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú
komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú
prípojku.
14. 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 Slovak Telekom a.s. a/
alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so
zamestnancom Slovak Telekom a.s. povinný zabezpečiť:
-ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom a.s.
-vypracovanie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
-odsúhlasenie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
2.Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené a 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 a 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 tel. č. 0800123777
-Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami /z dôvodu, že spol. Slovak Telekom a.s. a DIGI
SLOVAKIA s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia/.
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.
C/. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené
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Odôvodnenie
Dňa 5.11.2020 podal stavebník Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR, SNP ½, Stará Turá /IČO 36 340
456/ zastúpený Milanom Kavickým, Nám. Dr. Schweitzera 195/3, Stará Turá na tunajšom úrade žiadosť o vydanie
vodoprávneho povolenia podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zák. SNR č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov /ďalej vodný zákon/ na stavbu: „Stará Turá, IBV Nové Hnilíky“ – obj.
SO 02 Vodovod, SO 03 Splašková kanalizácia umiestnenú na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 479, 287/1 reg. E-KN
4702, 4703/1 v k.ú. Stará Turá.
Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.
Oznámenie o začatí konania bolo zaslané všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom. Od ústneho konania
spojeného s miestnym zisťovaním bolo upustené.
Záväzné stanovisko podľa § 120 stavebného zákona vydalo Mesto Stará Turá dňa 16.9.2020 pod č.j.
3119/14747/2020-TS2/B5-ben.
Územné rozhodnutie vydalo Mesto Stará Turá pod č.j. 2226/2020-TS1/A20-Med dňa 4.5.2020, právoplatnosť
nadobudlo dňa 8.6.2020.
V priebehu vodoprávneho konania nenašiel vodohospodársky orgán také dôvody, ktoré by znemožňovali možnosť
povolenia stavby za podmienok stanovených rozhodnutím a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Správny poplatok bol v zmysle zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka
60 písm.g, uhradený v sume 400,-€.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na verejnej tabuli mesta po dobu 15 dní.
Poučenie
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 Nové Mesto
nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
Ing. Ľubica Hrušovská
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10119

Doručuje sa
Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a.s. Stará Turá skrátená forma AQUATUR a.s., SNP 1/2, 916 01
Stará Turá, Slovenská republika
Milan Kavický, Námestie Dr. A. Schweitzera 195/3, Stará Turá, Slovenská republika
Mesto Stará Turá (OVM), SNP 1, 916 01 Stará Turá, Slovenská republika
Železnice SR, Správa majetku ŽSR Bratislava, Holekova 6, 811 04 Bratislava, Slovenská republika
BIDOR, s.r.o., Ing. Juraj Billý - projektant, Pod záhradami 14, 841 02 Bratislava-Dúbravka, Slovenská republika
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 0/36, 915 41 Nové Mesto nad
Váhom, Slovenská republika
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového
hospodárstva, Hviezdoslavova 0/36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a
krajiny, Hviezdoslavova 0/36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
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Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom, Odborárska , 915 01 Nové
Mesto nad Váhom, Slovenská republika
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská , 817 62 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
PreVaK, s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava, Slovenská republika
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie Slobody 6 , 810 05 Bratislava-Staré Mesto,
Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, Slovenská republika
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná , 921 01 Piešťany, Slovenská republika
ORPZ Nové Mesto nad Váhom, Okresný dopravný inšpektorát, Bzinská ulica 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Slovenská republika
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia, Husitská cesta 248/6, 916 01 Stará Turá,
Slovenská republika
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava, Slovenská republika
Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava, Slovenská republika
Železnice SR Bratislava, oblastné riaditeľstvo Trnava, SMSÚ ŽTS TO Trnava, Bratislavská 6E, 917 02 Trnava,
Slovenská republika
Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sládkovičova 2, 920 41 Leopoldov, Slovenská republika
Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Kollárova 36, 917 95 Trnava, Slovenská republika
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava, Slovenská republika
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