OBEC OPATOVCE
Obecný úrad, 913 11 Opatovce
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– OcÚ OP 427/2017-003/Pk

dňa 06.06.2018

ROZHODNUTIE
Verejná vyhláška
Navrhovateľ Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
v zastúpení Ing. Jakub Múčka, Partizánska 2921/8, 911 01 Trenčín, podal dňa
15.12.2017 a doplnil dňa 10.04.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení
líniovej stavby:
,, SO 01 Prípojka VN – Opatovce“
pre Trenčín Logistics Centre
umiestnená na pozemkoch v katastrálnych územiach Zlatovce, Záblatie, Kostolná –
Záriečie, Opatovce – líniová stavba tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese č.
0001, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia pre navrhovateľa. Mierka
1:2000.
Obec Opatovce, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej
len stavebný zákon), posúdila predložený návrh podľa § 35 až 38 stavebného zákona,
zosúladila stanoviská uplatnené dotknutými organizáciami a orgánmi, posúdila
námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Oznámila začatie územného konania
a nariadenie ústneho pojednávania na deň 23.01.2018. Na základe tohto posúdenia
podľa § 39a stavebného zákona vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby
,, SO 01 Prípojka VN – Opatovce “
pre Trenčín Logistics Centre
I. Stručný popis stavby, architektonické a konštrukčné riešenie:
SO 01 PRÍPOJKA VN
Účelom stavby je zabezpečenie dodávky el. energie vyhovujúc požiadavkám ekológie,
odoberaného výkonu, ako aj požiadavkám bezpečnosti.
Situovanie stavby je svahovitý terén – trávnatá plocha, poľná cesta .
Zásobovanie hore uvedených lokalít elektrickou energiou nie je v súčasnosti možné.
Z toho dôvodu je potrebné vybudovať transformačné stanice, ktoré budú slúžiť pre
zabezpečenie dodávky el. energie, vyhovujúce požiadavkám ekológie, odoberaného
výkonu ako aj požiadavkám bezpečnosti.
1

Technický popis:
Projektová dokumentácia rieši návrh novej vysokonapäťovej prípojky pre nové
transformačné stanice pre:
1. TS – TLC – Trenčín Logistics Centre
Trafostanica bude osadená na pozemku logistického centra a bude odberateľská.
Opatrená bude diaľkovým ovládaním Talus.
VN rozvádzač trafostanice bude v zapuzdrenom vyhotovení plnenom plynom SF6.
Pozostávať bude z:
- 1 x prívod- smer LP Chocholná - Velčice
- 2 x prívod - smer PP Bratislavská linka 1191
- 1x pole merania
- 2 x vývody na transformátory
2. Príprava pre „ Trafostanica TS-BB, p. Brlejová, p. Plažej „
Trafostanica bude osadená na pozemku žiadateľov (perspektívne miesto viď
Situáciu – parc. E 423/35). VN rozvádzač trafostanice bude v zapuzdrenom
vyhotovení plnenom plynom SF6.
Pozostávať bude z:
- 1 x prívod (smer PP Bratislavská linka 1191)
- 1 x vývod (smer TS-TLC) – zaslučkovaním kábla NA2XS(F)2Y 3x1x240
- 1 x vývody na transformátor
Káblová prípojka začína naspojkovaním na existujúce VN vedenie č. 1191. Následne
vedenie prechádza do káblového vedenie VN – káblom 22-2x3xZ2XS2Y 1x240 mm2.
Dĺžka trasy VN vedenia cca3 300 m do novopostavenej vstupnej
trafostanice .Súbežne s prípojkou bude vedená chránička HDPE ø40, pre dodatočnú
pokládku optického kábla.
V dokumentácii je rešpektovaná požiadavka ZSE distribučná a.s. vyčleniť koridor pre
možnú budúcu pripokládku elektroenergetických zariadení o šírke 2,0 m v celom
uvažovanom úseku. Koridor je potrebné zapísať do vecného bremena.
Prípojka VN – základné údaje :
- Napäťová sústava :
3-fáz, str. 50Hz, 22 000V, STN 33 3201 bod 2.7, 12.2 –
kompenzovaná sieť
- Kábel VN :
22-2x3xNA2XS2Y 1x240 mm2
- Námrazová oblasť :
ľahká
- Prostredie :
aktívne, vonkajšie, zložité
- Stupeň dodávky el. en. : 3 – podľa STN 34 1610
VN prípojka pre TS sa v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z. z. považuje za elektrické
zariadenie skupiny A.
- Odpínače v TS :
rozvádzače VN so zhášacím médiom SF6, Un=25kW, In =
400A
- Uzemnenie :
podľa STN 33 32 021, STN 33 2000-5-54
- Ochranné pásmo :
1,0 m od kábla uloženého v zemi na každú stranu
VN-22 kV vzdušné vedenie AlFe-10,0 m od krajného
vodiča na obe strany
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Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: ostatná plocha, trvalý trávnatý porast,
zastavaná plocha a nádvorie, orná pôda.
Vybudovaním VN káblového vedenia nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy.
II. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického
riešenia stavby s okolitým životným prostredím.
1. Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracoval: Neo Domus s.r.o.,
Trenčín, Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
2. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie musia spracovať projektanti
spôsobilí pre túto činnosť podľa § 45 stavebného zákona.
3. Polohopisné a výškopisné umiestnenie stavby :
- Podľa situačného výkresu č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
rozhodnutia pre navrhovateľa. Mierka 1:2000.
4. Napojenie na rozvodné siete : elektroinštalácia
5. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy
a dotknutých organizácií a požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických
požiadaviek na výstavbu a zo STN:
Mesto Trenčín zo dňa 02.10.2017, č. P/2017/37873/99111/KUJ
Predbežne súhlasí s vybudovaním prípojky. Tento súhlas sa vydáva na základe
žiadosti pre vydanie územného rozhodnutia a platí do doby majetko-právneho
vysporiadania predmetných pozemkov formou zriadenia vecného bremena určeného
geometrickým plánom a za výšku odplaty určenú znaleckým posudkom.
Stavebník je povinný zaslať v digitálnej podobe porealizačné zameranie na Útvar
územného plánovania Mesta Trenčín.
Mesto Trenčín zo dňa 27.10.2017, č. UM/2017/35834/104902/ksl
Mesto Trenčín súhlasí s rekonštrukciou inžinierskych sietí stavby v telese miestnych
komunikácií za nasledujúcich podmienok povrchovej úpravy komunikácií po
rozkopávkach:
Povrchovú úpravu realizovať nasledovne:
- káblové vedenie začína v k. ú. Záblatie, v časti priemyselného parku, kde
križuje miestnu komunikáciu, chodník pre peších a cestíčku pre cyklistov,
v týchto miestach žiadame prevedenie kábla zrealizovať bez výkopovou
technikou - pretlakom,
- na spevnených plochách (parkoviská) a pri realizácii vedenia bez výkopovou
(pretlakovou) technikou v prípade realizácie štartovacích výkopov –
preplátovanie min. 0,2m podkladový betón a spodná vrstva asfaltový betón
a 0,35m vrchná vrstva asfaltový betón od vonkajšej hrany ryhy na každú
stranu,
- vo vozovke medzi vrstvy asfaltového betónu použiť geomreže FG 60/60, príp.
ASPHAGLASS 50/50, alebo TECHGLASS 50/50, na šírku vrchnej vrstvy
asfaltového betónu,
- stykovú plochu medzi starou a novou časťou povrchovej úpravy zaliať
asfaltovou modifikovanou zálievkou spracovanou za tepla v zmysle TP 079
MDVRR SR,
- pri konečnej povrchovej úprave rozkopávky rozrušiť asfalt zásadne pílou
s následným vykonaním povrchovej úpravy a s použitím spojovacieho
materiálu,
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1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

na povrchovú úpravu použiť vo vozovke – asfaltový betón ACₒ11- tr. II,
hr.5cm + asfaltový betón AC22 – tr. II, hr. 5cm, v chodníku asfaltový betón
AC8 hr. 5cm,
na miestnych komunikáciách, kde je povrch realizovaný kamennou, resp.
zámkovou dlažbou, vykonať zhutnenie výkopu po vrstvách hr. max. 300 mm
s položením pôvodnej dlažby na minimálne špáry medzi dlažbou v pôvodnom
vzore, v prípade chýbajúcej dlažby doplniť,
ryhu vo vozovke podbetónovať v hrúbke min. 0,20 m v chodníku min. 0,15m
ryhu rozkopávky zasypať kamenivom fr. 4-36mm, s postupným zhutnením po
vrstvách 30cm, správcovi miestnych komunikácií doložiť skúšky zhutnenia
inžinierske siete realizovať tak, aby všetky ich nadzemné súčasti boli
umiestnené tak, aby bol dodržaný bezpečnostný odstup od komunikácie 0,5 m
a zároveň všetky zariadenia, ktoré budú umiestnené na chodníku realizovať
tak, aby priechodnosť chodníka v každom jeho úseku zostala min. 1,5m,
pred začiatkom realizácie v príslušnom úseku vybaviť uzávierku a zváštne
užívanie miestnej komunikácie – rozkopávkové povolenie a určenie
dočasného dopravného značenia (§ 3, § 7 a § 8 cestného zákona), kde cestný
správny orgán určí bližšie podmienky pre uzávierku, vykonávanie zvláštneho
užívania a úpravy miestnej komunikácie po stavebnej činnosti, k vydaniu
povolenia na zvláštne užívanie, uzávierku a na určenie dočasného dopravného
značenia na miestnej komunikácii je doložiť súhlas Okresného dopravného
inšpektorátu OR PZ SR v Trenčíne(vrátane súhlasu s termínmi vykonávania
stavebných prác),
pred začatím vykonávania dopravných obmedzení na komunikáciách, po
ktorých sú vedené trasy liniek MHD, s prevádzkovateľom MHD Trenčín
(SAD Trenčín, a.s., Zlatovská 29 Trenčín) doriešiť zo stavby vyplývajúce
obmedzenia a dočasné úpravy MHD,
pred začatím realizácie vhodným spôsobom informovať obyvateľov dotknutej
oblasti,
miestne komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované,
resp. pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené
a v dôsledku realizácie stavby nesmie dôjsť k poškodeniu priľahlej miestnej
komunikácie a zaneseniu uličných vpustí,
premávka na pozemných komunikáciách nesmie byť v dôsledku realizácie
stavebných činností obmedzovaná nad rámec schváleného, určeného
a realizovaného dopravného značenia,
po ukončení zvláštneho užívania zápisnične odovzdať dotknuté miestne
komunikácie správcovi miestnych komunikácií (MsÚ v Trenčíne, Útvar
interných služieb)

Upozorňujeme, že káblové vedenie križuje vážsku cyklo magistrálu, je potrebný
súhlas Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Mesto Trenčín si vyhradzuje právo určené podmienky doplniť alebo zmeniť, ak si
to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, alebo v prípade verejného
záujmu, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.
Bližšie podmienky povrchových úprav po rozkopávke budú špecifikované pri
rozkopávkovom povolení, kde každý úsek bude posudzovaný individuálne.
Mesto Trenčín zo dňa 20.11.2017, č. USaŽP 2017/40226/109462/Ba
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Mesto Trenčín súhlasí s umiestnením a povolením prípojky za nižšie uvedených
podmienok:
- K výrubu drevín je potrebný súhlas podľa zákona o ochrane prírody a krajiny,
k vydaniu súhlasu na výrub drevín je potrebné doložiť inventarizáciu
jestvujúcich drevín so zakreslením do situačného plánu spolu so
spoločenským ohodnotením, o súhlas na výrub drevín je potrebné požiadať do
vydania územného rozhodnutia.
- Na rozkopávku verejnej zelene je potrebný súhlas podľa čl. 7 VZN č.12/2017
o ochrane verejnej zelene a drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene,
- Navrhovaná trasa inžinierskych sietí ani ich ochranné pásmo nesmie byť
v kolízií s jestvujúcimi drevinami v zmysle čl. 7 VZN č. 12/2017 o ochrane
verejnej zelene a drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene.
- Počas stavebných prác nesmie byť poškodená nadzemná alebo podzemná časť
stromov a kríkov v zmysle STN EN 83 70 10 Ošetrovanie, udržiavanie
a ochrana stromovej vegetácie,
- Pri výkopových prácach musí byť trasa vedená najmenej 2,5 m od päty kmeňa
jestvujúcich stromov v zmysle STN EN 83 70 10 Ošetrovanie udržiavanie
a ochrana stromovej vegetácie,
K žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia (alebo ako príloha protokolu
o odovzdaní rozkopávky) je potrebné doložiť porealizačné zameranie stavby
v digitálnej forme vo formáte dgn alebo dwg v súradnicovom systéme S-JTSK
a výškovom systéme Bpv (polohopis, výškopis a všetky inžinierske siete, vrátane
zoznamu súradníc).
Obec Kostolná - Záriečie, Obecný úrad zo dňa 25.09.2017, č. OcÚK-Z/256/2017-1
- Súhlasí s projektom pre územné rozhodnutie v rozsahu stavby týkajúceho sa
katastrálneho územia Kostolná - Záriečie bez pripomienok
- Obec Kostolná Záriečie si vyhradzuje právo doplniť alebo pozmeniť toto
vyjadrenie v priebehu konania, ak sa preukážu také závažné súvisiace
skutočnosti, ktoré nebolo možné predpokladať alebo obec nebola o nich
informovaná
Obec Opatovce, Obecný úrad zo dňa 30.08.2017, č. OcU OP/305/2017-001
- vydáva súhlas s vydaním územného rozhodnutia
Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo Trenčianske Biskupice zo dňa
07.09.2017
- Výbor súhlasí s vybudovaním VN napojenia v štádiu schvaľovania územného
rozhodnutia
- Súčasne Vám oznamujeme, že pred konaním pre vydanie stavebného
povolenia je nevyhnutná dohoda o zriadení vecného bremena, ktorej súčasťou
bude poplatok v prospech urbárskej obce, pozemkové
spoločenstvo
Trenšianske Biskupice za zriadenie vecného bremena
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra zo dňa 25.01.2018 č.7/2018 –Tú
Diecézna hospodárska komisia Biskupstva Nitra posúdila Vašu žiadosť a súhlasí
s vydaním územného rozhodnutia pre stavbu za podmienok:
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pred vydaním stavebného povolenia bude uzatvorená zmluva o odplatnom
vecnom bremene. Nami navrhovaná jedno rázová odplata za zriadenie
vecného bremena 1 euro/m² + DPH, vrátane ochranného pásma
po ukončení prác bude dotknutý pozemok upravený do pôvodného stavu
po zameraní zrealizovanej prípojky nám bude odovzdané 1 x porealizačné
zameranie trasy VN kábla

Urbárnici bývalej obce Kostolná so sídlom Kostolná - Záriečie pozemkové
spoločenstvo zo dňa 21.09.2017
- Súhlasíme so situovaním prípojky VN podľa predloženého projektu „ Prípojka
VN pre Logistics Centre“, podzemným vedením t.j. s koridorom trasy VN
a budúcej pripokládky elektroenergetických zariadení o šírke 2,0m v celom
uvažovanom úseku
- Súhlasíme, aby po porealizačnom zameraní na náš pozemok KN E 415/24
bolo zapísané vecné bremeno v prospech spoločnosti „Západoslovenská
distribučná a.s. Bratislava“
- Podmienkou nášho súhlasného stanoviska je finančná náhrada za povolenie
zápisu vecného bremena súvisiaceho s naprojektovanou stavbou na našom
pozemku KN E 415/24 evidované na LV č. 1148, ktorá musí byť dohodnutá
pred vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu
Urbárna obec Dolné Záriečie, pozemkové spoločenstvo zo dňa 12.09.2017
- Súhlasí s umiestnením stavby
Slovenský pozemkový fond – Bratislava zo dňa 16.10.2017 SPFZ/2017/100080
SPF Vám oznamuje, že súhlasí s umiestnením stavby na pozemkoch SR, podľa PD za
podmienky:
- stavebník na dotknutý pozemok SR najneskôr do vydania kolaudačného
rozhodnutia podá na príslušnej správe katastra návrh na vykonanie záznamu
do katastra nehnuteľností o vzniku vecného bremena v súlade so stavebným
povolením
- k realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemku SR,
- po dokončení stavby bude pozemok SR 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 SR previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom
neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom SR
Krajský pamiatkový úrad Trenčín zo dňa 07.09.2017, č. KPUTN-2017/197502/68915
- podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1979 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby, musí
nálezca alebo iná osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ
Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Nález sa musí ponechať bez zmeny
až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne
spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu.
Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky
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nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä ho zabezpečiť 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 krajskému
pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu
správu o náhodnom archeologickom náleze, správa o náhodnom archeologickom
náleze obsahuje informácie o lokalizácií nálezu, metodike odkryvu, rámcovom
datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie
KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby
v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín zo dňa 19.09.2017, č.
B/2017/03505-002/H6
- súhlasí s vydaním územného rozhodnutia vyššie uvedenej stavby
Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor zo dňa 09.01.2018, č. OU-TNPLO-2018/001606-002
Nemá námietky k predloženému zámeru použitia poľnohospodárskej pôdy na
nepoľnohospodársky zámer
V prípade trvalého alebo dočasného odňatia je potrebné po nadobudnutí
právoplatnosti územného rozhodnutia pred vydaním stavebného povolenia
požiadať OU-TN-PLO o trvalé alebo dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy
v zmysle § 17 a nasl. zákona.
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej
vodnej správy zo dňa 08.11.2016, č. OU-TN-OSZP3-2016/031737-002 TMM
Z hľadiska ochrany vodných pomerov v území je navrhované riešenie možné za
dodržania nasledovných podmienok:
Lokalita sa nenachádza v ochrannom pásme vodárenského zdroja, realizáciou stavby
dôjde ku križovaniu vodného toku Drietomica, Zlatovský potok, stavba bude
zasahovať do pozemku vo vzdialenosti 23,0m od vzdušnej päty ochrannej hrádze
vodného toku Váh
Predložený zámer je z hľadiska ochrany vodných pomerov možný za splnenia
nasledovných podmienok:
1. Pred vydaním stavebného povolenia požiadať tunajší správny orgán o vydanie
súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona na stavbu vo vodách a na
pobrežných pozemkoch, stavbu vo vzdialenosti do 23m od vzdušnej päty
hrádze vodného toku. Súčasťou žiadosti bude projektová dokumentácia,
kladné stanovisko správcu vodného toku
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej
správy v odpadovom hospodárstve zo dňa 07.09.2017, č. OU-TN-OSZP32017/028285-002 TME
Z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia
vyššie uvedenej stavby za nasledovných podmienok:
1. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie požadujeme spracovať kapitolu
odpadového hospodárstva, uviesť všetky druhy odpadov, ktoré vzniknú pri
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realizácií stavby, podľa vyhl. č. 365/2015 Z. z. (Katalóg odpadov), uviesť ich
predpokladané množstvá v tonách a spôsob ich následného využitia alebo
zneškodnenia
2. Upozorňujeme na skutočnosť, že podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch, za
pôvodcu odpadov vznikajúcich pre realizácii stavby sa považuje stavebník
(investor) a nie dodávateľ stavby. Stavebník v plnej miere zodpovedá za to,
aby s odpadmi pri realizácii stavby bolo nakladané v súlade s ustanoveniami
zákona o odpadoch
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia zo dňa 28.08.2017, č.
OU-TN-OSZP3-2017/027917-002 SIN
Nemá k vydaniu územného rozhodnutia pripomienky
Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava zo dňa 19.09.2017
PD odsúhlasujeme s nasledovnými pripomienkami:
Nakoľko medzičasom došlo k zmene technického riešenia oproti pôvodnému
zámeru, zabezpečenie výkonovej bilancie sumárne Pp=4MW pre LC Opatovce
bude možné prostredníctvom novo navrhovaného VN káblu typu 223xNA2XS2Y 1x240 mm² (v PD je chybne uvedený typ 22-3xNA2XS(F)2Y
1x240
mm²).
Predmetný
VN
kábel
bude
napojený
„zaslučkovaním“ z jestvujúcej VN káblovej linky č.1192 v úseku medzi ES8150
TnJ a TS 0068-300 AUO (rozpojenie VN kábla je potrebné realizovať
v blízkosti TS 0068-300 následne zrealizovať zaslučkovanie do VN rozvádzača
novej transformačnej stanice umiestnenej na hranici pozemku LC Opatovce
a druhý koniec káblovej slučky zatiahnuť do VN rozvádzača v TS 0068-300 do
poľa č.5. Celková dĺžka trasy VN káblu bude cca 3,3km
Novo navrhované energetické zariadenia budú tvoriť súčasť distribučného
rozvodu el. energie a ak budú budované na pozemku iného vlastníka ako
Západoslovenská distribučná, a.s., je potrené riešiť pred realizáciou predmetnej
stavby majetko - právne usporiadanie pozemkov pre osadenie týchto zariadení
v zmysle platnej legislatívy, pričom nebude účtovaný prenájom po dobu
životnosti
Uloženie distribučných VN káblov musí byť vo verejne prístupných trasách
a musí vyhovovať STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a STN 73 6005. VN a NN
káble pod spevnenými plochami a komunikáciami ako aj pri križovaní podzemných inžinierskych sietí požadujeme uložiť do káblových chráničiek –
korugované rúry FXKV ø 200 pre VN káble. Vrchnú hranu uloženia VN káblov
pod spevnenými plochami a komunikáciami požadujeme navrhnúť v hĺbke
1000mm. Požadujeme doložiť rezy uloženia VN kábla v celej dĺžke
navrhovanej trasy, vrátane koordinačných rezov pri križovaní s podzemnými
inžinierskymi sieťami. Do celej trasy k navrhovaným VN káblom žiadame
pripoložiť rúrku HDPE ø40, pre dodatočnú pokládku optického kábla
Žiadame
rešpektovať
všetky
energetické
zariadenia
spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle §43 Zákona
č.251/2012 Z. z. a nadväzných legislatívnych predpisov
Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie žiadame predložiť na
vyjadrenie na tím rozvoja DS (Ing. Peter Pavlovský), Čulenova 6, Bratislava
Projektant zodpovedá za detailné technické riešenie v zmysle platných
technických noriem (STN EN) a za použitie prvkov v distribučnej sústave
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výlučne zo schváleného typového katalógu výrobkov pre Západoslovenská
distribučná,
a.s.
umiestneného
na
internetovej
stránke:
http://www.zsdis.sk/sk/Ospolocnosti/Informacny-servis/Obstaravanie
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. zo dňa 22.09.2017, č. 8193/2017
S navrhovaným technickým riešením súhlasíme za podmienok:
- V predmetnej lokalite sa nachádzajú inžinierske siete v správe našej spoločnosti.
Nakoľko dôjde ku križovaniu navrhovaných káblov s verejným vodovodom
a verejnou kanalizáciou, pred zahájením zemných prác požadujeme zabezpečiť
vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie priamo v teréne, ktoré
vykonajú pracovníci našej spoločnosti na základe objednávky predloženej
v časovom predstihu (Bc. Žucha, tel. 0911/976 607). Zemné práce v ochrannom
pásme vodovodného a kanalizačného potrubia požadujeme vykonávať výhradne
ručne bez použitia strojných mechanizmov. V rámci pokladania káblov žiadame
dodržať minimálne vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 – Priestorová úprava
vedení a zákone č. 442/2002 Z. z. § 19, odst. 2. Na základe vytýčenia našich
vedení ako i už jestvujúcich vedení iných správcov žiadame zosúladiť trasy
jestvujúcich a navrhovaných IS tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému
križovaniu. Ďalší stupeň PD žiadame predložiť na našu a.s. na vyjadrenie
SPP – distribúcia, a.s. zo dňa 07.11.2016, č. TD/NS/0119/2016/Ga
Súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností,
je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich
plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné
zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825
11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru
zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk)
- v záujme prechádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho
prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne
vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba
vytyčovanie nepresiahne 1 hodinu
- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely
stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa
podmienok uvedených v tomto vyjadrení
- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú
dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných
právnych predpisov, na posúdenie SPP-D
- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie
podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník:
- rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem
- pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými
zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005
a TPP 906 01
- zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo
vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniami
- zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní
existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou
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Trenčiansky samosprávny kraj zo dňa 14.12.2017, č. TSK/2017/09793-2
- S vydaním územného rozhodnutia pre stavbu „ Prípojka VN pre Trenčín Logistic
Centre “ súhlasíme bez pripomienok
Slovenský vodohospodársky podnik š.p. zo dňa 03.10.2017, č. CS SVP OZ PN
7549/2017/2, CZ 29846/210/2017
- Z pohľadu správcu Biskupického kanála s trasovaním vedenia VN v súbehu
s obslužnou komunikáciou na strane vzdialenejšej od Biskupického kanála (pravá
strana kanála) súhlasíme
- Navrhovanou trasou dochádza aj ku križovaniu nami spravovaného majetku, a to
v mieste sútoku vodných tokov Drietomica a Zlatovský potok (parc.č. 623/5, k.ú.
Kostolná – Záriečie, bez LV). Pri trasovaní VN prípojky požadujeme zachovať
ochranné pásmo toku Drietomica vo vzdialenosti min. 6,0m od brehovej čiary
a prívodného kanála VE Kostolná v šírke min. 10,0m od vzdušnej päty hrádze
- V ďalšom stupni PD detailne spracovať návrh križovania toku v súlade s STN
752102 a STN 73 6822 a odsúhlasiť ho s našou organizáciou
- Zriadením stavby podľa predloženej PD dôjde k trvalému zásahu do pozemkov
v správe SVP, š.p., čo budeme požadovať zmluvne doriešiť na Odbore správy
majetku na OZ Piešťany (uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena) do
doby kolaudácie danej stavby
- Ďalší stupeň PD predložiť na vyjadrenie
- Predmetná stavba podlieha vydaniu súhlasu podľa ust. §27 ods.1 písm. a) zákona
č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) Okresným úradom Trenčín, odborom
starostlivosti o ŽP
Upozorňujeme vlastníka stavby umiestnenej vo vodnom toku, že bude povinný na
vlastné náklady ust. § 47 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon)
dbať o jej riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok vôd.
Podľa ust. § 49 ods. 5 vodného zákona ako správca vodných tokov nebudeme
zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavením a ľadu ako i vzniknuté pri
mimoriadnych udalostiach.
Letecké opravovne Trenčín, a. s zo dňa 30.01.2018, č. LOTN – 6 – 1/2018 EÚ
Vzhľadom k tomu, že predmetná stavba podľa predloženej projektovej dokumentácie
nedosahuje stanovenú výšku hore uvedených ochranných pásiem súhlasíme pri
splnení nižšie uvedených podmienok:
- dodržanie parametrov predmetnej stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie
- navrhovaná stavba bude rešpektovať ustanovenia vyššie uvedených ochranných
pásiem Letiska Trenčín.
Dopravný úrad Bratislava zo dňa 12.02.2018, č. 6717/2018/ROP-002/2948
30.08.2017, č. ORHZ-TN1-999-001/2017
- súhlasí bez pripomienok
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava zo dňa 24.08.2017,
č. ASM-30-2012/2017
S realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie súhlasím pri splnení nižšie
uvedených podmienok:
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-

investor (projektant) je povinný informovať o týchto podmienkach príslušný
územný orgán a stavebný úrad
spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú
v priestore stavby evidované

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne zo dňa
30.08.2017, č. ORHZ-TN1-999-001/2017
- s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok
MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o. zo dňa 31.08.2017, č. 2526/2017
- ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. nedôjde
- vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu
nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
- rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú
predmetom toho vyjadrenia
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na
povrchu terénu objednať u správcu PTZ
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce,
s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov
vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +- 30 cm skutočného
uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach
v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou
a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti najmenej 1 m
( v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ, okrem
pretlakov
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana
proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by
znemožňovali prístup k PTZ
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu
a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie
a značenie
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 32, mob.
0907 721 378
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde
bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia
prevádzkovateľa a správcu PTZ
Slovak Telekom, a.s. zo dňa 23.01.2018, č. 6611801863
- do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. dôjde
- Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok
určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo
stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú
neodddeliteľnou súčasťou stanoviska
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-

-

-

-

-

-

-

-

existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011
Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať § 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 bodu 3
stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade, ak zistil, že jeho zámer,
pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízií so SEK Slovak Telekom, a.s.
a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí
(najneskôr pred spracovaním PD stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s.
na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:
František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289
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 upozorňuje 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
upozorňuje žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať
podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných
dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných
trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení
v prípade, ak na definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. 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. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
v platnom znení
v prípade, ak 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 TKZ. Vzhľadom k tomu, že na
záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú
napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak
Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné
vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení
vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na
základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu
spoločnosti alebo ju odovzdá technikovi:
František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289, 0902719358
V objednávke v dvoch vyhotoveniach treba uviesť číslo vyjadrenia a dátum jeho
vydania
stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených
bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré
tvoria prílohu tohto vyjadrenia
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-

žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené.
Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať,
prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- žiadateľa zároveň upozorňujeme, že ak plánuje žiadateľ napojiť nehnuteľnosť na
telekomunikačnú 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
Toto vyjadrenie má platnosť do 23.07.2018.
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. zo dňa 22.08.2017
- U predmetnej stavby nedôjde k styku s elektronickou komunikačnou sieťou (EKS)
UPC Broadband Slovakia s.r.o.
- Toto vyjadrenie platí jeden rok
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná
žiadosť o stavebné povolenie.
III.Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: boli vznesené .
Anna Brlejová, Poľnohospodárska 321/18, 911 06 Trenčín, v zastúpení JUDr.
Marián Brlej, Záblatská 291/105, 911 06 Trenčín a
Jaroslav Blažej, záblatská 307/73, 911 06 Trenčín, v zastúpení Marcela Pappová,
Záblatská 307/73, 911 06 Trenčín
- Trasa podzemného vedenia prípojky VN pre Trenčín Logistics Centre na
uvedených pozemkoch bude zmenená tak, aby bola vedená v čo najbližšej
vzdialenosti od konca pozemku tak, aby čo najmenej zabraňovala vo využití
zvyšnej časti pozemku
- Vedenie prípojky prfe Trenčín Logistics Centre cez „ Zlatovecký kanál „ nebude
realizované upevnením v chráničke na existujúcom moste, ale po novej traverze
ponad Zlatovecký kanál , umiestnenej na parcele reg. E-KN, parc. č. 423/35
- Riešiť v ďalšom stupni VN prípojku pre TLC, to je v stavebnom konaní, riešiť
našu budúcu požiadavku vybudovania trafostanice pre plánovaný projekt budov
majiteľov pozemkov, ktorej by boli pripojené do odbernej siete
- Námietky (1-3) stavebník akceptuje.

Odôvodnenie:
Navrhovateľ Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
v zastúpení Ing. Jakub Múčka, Partizánska 2921/8, 911 01 Trenčín, podal dňa
15.12.2017 a doplnil dňa 10.04.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení
stavby:
,, SO 01 Prípojka VN – Opatovce “
pre Trenčín Logistics Centre
Stavebný úrad oznámil začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
na deň 23.01.2018.

13

K návrhu bolo doložené:
1. projektová dokumentácia
2. doklad o zaplatení správneho poplatku
3. list vlastníctva k. ú. Zlatovce, Záblatie, Kostolná - Zárečie, Opatovce
4. súhlasné stanovisko so stavbou - vlastníci pozemkov - účastníci konania
5. vyjadrenie obcí a stanoviská organizácií
Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a
zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp.
že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.
Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou, je
spracovaná územnoplánovacia dokumentácia.
Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a vyhl. č.
532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu.
V územním konaní boli vznesené námietky účastníka konania.
Anna Brlejová, Poľnohospodárska 321/18, 911 06 Trenčín, v zastúpení JUDr.
Marián Brlej, Záblatská 291/105, 911 06 Trenčín a
Jaroslav Blažej, záblatská 307/73, 911 06 Trenčín, v zastúpení Marcela Pappová,
Záblatská 307/73, 911 06 Trenčín
- Trasa podzemného vedenia prípojky VN pre Trenčín Logistics Centre na
uvedených pozemkoch bude zmenená tak, aby bola vedená v čo najbližšej
vzdialenosti od konca pozemku tak, aby čo najmenej zabraňovala vo využití
zvyšnej časti pozemku
- Vedenie prípojky prfe Trenčín Logistics Centre cez „ Zlatovecký kanál „ nebude
realizované upevnením v chráničke na existujúcom moste, ale po novej traverze
ponad Zlatovecký kanál , umiestnenej na parcele reg. E-KN, parc.č. 423/35
- Riešiť v ďalšom stupni VN prípojku pre TLC, to je v stavebnom konaní, riešiť
našu budúcu požiadavku vybudovania trafostanice pre plánovaný projekt budov
majiteľov pozemkov, ktorej by boli pripojené do odbernej siete
Námietky (1-3) stavebník akceptuje.
Stavebník doplnil projektovú dokumentáciu, následne ju prerokoval s príslušnými
organizáciami a kladné stanovisko predložil na stavebný úrad – predložené
námietky boli akceptované a zapracované do ÚR.
Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií
boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.
Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov
v sume: 100,- EUR, zaplatený dňa 15.12.2017 v pokladni Obce Opatovce.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia
rozhodnutia na Obec Opatovce.
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Včas podané odvolanie má odkladný účinok.
Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých opravných
prostriedkov v zmysle správneho poriadku.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 odst. 2 stavebného zákona
v znení neskorších predpisov.
Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obecného
úradu Kostolná - Záriečie, Opatovce a Mestského úradu Trenčín .

Janka Horňáková
starostka
obce Opatovce

VYVESENÉ DŇA:
ZVESENÉ DŇA:
POTVRDENÉ DŇA:
PRIPOMIENKY: boli – neboli:
Obec Opatovce

VYVESENÉ DŇA:
ZVESENÉ DŇA:
POTVRDENÉ DŇA:
PRIPOMIENKY: boli – neboli:
Obec
Záriečie

VYVESENÉ DŇA:
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Kostolná

-

ZVESENÉ DŇA:
POTVRDENÉ DŇA:
PRIPOMIENKY: boli – neboli:
Mesto Trenčín

Doručí sa:
Účastník konania :
1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2. Ing. Jakub Múčka, Partizánska 2921/8, 911 01 Trenčín - v zastúpení
3. Mesto Trenčín, Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín - verejná vyhláška
4. Obec Kostolná - Záriečie, 913 04 Kostolná – Záriečie - verejná vyhláška
5. Obec Opatovce, 913 11 Opatovce - verejná vyhláška
6. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie
I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany
Na vedomie :
7. Mesto Trenčín, Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín - výveska mestskej
časti Zlatovce
8. Mesto Trenčín, Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín - výveska mestskej
časti Záblatie
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
10. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
11. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
12. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
13. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
14. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
15. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 26, 825 11 Bratislava
16. Dopravný úrad SR, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
17. Letecké opravovne Trenčín, a.s., Legionárska 160, 911 01 Trenčín
18. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského
36, 911 01 Trenčín
19. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47
Bratislava
20. Michlovský, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
21. Upc broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
22. Neo Domus, s.r.o. - Ing. Helena Horňáková, Legionárska 7158/5, 911 01
Trenčín - projektant
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