
O B E C    K O Š E C A 
Hlavná č. 36/100, 018 64 Košeca 

 
 

Č. j.:  401/1999-03/2020- DG1-10  V Ilave dňa 20. 03. 2020 

Vybavuje: Zdena Hozdeková    
 

 

 

STAVEBNÉ POVOLENIE 
 

Obec Košeca, ako príslušný špeciálny stavebný úrad  podľa § 3a, odst.4 a § 16 zákona č. 135/1961 

Zb. o pozemných komunikáciach v znení neskorších predpisov a v súlade s § 120 zákona č. 50/1976 

Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) 

vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre 

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

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval v stavebnom 

konaní žiadosť stavebníka s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania podľa § 62 

stavebného zákona, ktorú dňa 18. 09. 2019 podal 

Obec Košeca, Hlavná 36/100, 018 64  Košeca 

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania  podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 

453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

p o v o ľ u j e    u s k u t o č n i ť  

stavbu 

"Košeca Ilavská cesta - jednostranný chodník, novostavba" 

 

(ďalej len "stavba") na pozemku parc. č. KN 679 register "C"  (KNE 246/501)  a KN 866/1 v katastrálnom 

území  Košeca.  

Stavba obsahuje: 

- jednostranný chodník 

Členenie stavby: 

-E2.4 – chodník 

-E2.5 – dažďová kanalizácia 

 
Stavba "Košeca Ilavská cesta - jednostranný chodník, novostavba" bude umiestnená na pozemku parc.č. KN  

679 registra „C“ (KNE 246/501) a parc.č. KN 866/1 registra „C“ tak, ako je to zakreslené v kópii z katastrálnej 

mapy M=1:1000 a situácii osadenia M=1:500 dokumentácie pre staavebné povolenie, ktoré tvoria neoddeliteľnú 

súčasť  tohoto rozhodnutia. 

Susedné pozemky:  parc. č.  KN 229/12,  229/13, 229/21, 229/22, 229/24, 229/27,  229/28,  229/161,  229/171, 

229/181,  229/191,  229/201, 229/232, 229/251,  229/301,  229/311,  229/321, 229/332,  230/503,  232/502,  

234/29,  1059/33 registra "E"  v katastrálnom území  Košeca  nebudú stavbou dotknuté. Chodník bude 

umiestnený na existujúcej nespevnenej krajnici, ktorá je súčasťou cestnej komunikácie I/61. Hranica pozemkov 

je n päte svahu cesty, ktoý je jej súčasťou. 

 

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval 

ARKON Ateliér, Žilinská 790/17, 017 01 Pov.Bystrica – Ing. arch. Dušan Chupáč (časť chodníky – Ing. Ján 

Hronec a Ing. Rastislav Košuda; časť dažďová kanalizácia Anna Messerschmidtová)  a ktorá je prílohou tohto 

rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho  povolenia stavebného úradu. 

2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení stavby právnickou alebo 

fyzickou osobou na to oprávnenou. 
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3. Stavba "Košeca Ilavská cesta - jednostranný chodník, novostavba"  bude zrealizovaná pozdĺž existujúcej 

komunikácii – cesta I/61, výlučne  na pozemku parc.č. KN 679 registra „C“ (KNE 246/501E" ako náhrada 

a nespevnenú krajnicu cesty pre zabezpečenie  zvýšenia bezpečnosti pohybu chodcov popri ceste.  Chodník je 

navrhnutý tak, aby kopíroval výškové a smerové vedenie komunikácie I/61.   
Účel stavby: 

Požiadavka na vybudovanie chodníka vznikla na základe potreby zabezpečiť bezpečný pohyb chodcov v 

riešenom území obce. V súčasnosti je v riešenom úseku cesta 1/61 bez chodníkov a chodci sa pohybujú po jej 

nespevnenej krajnici a po vozovke komunikácie, čo je z hľadiska bezpečnosti chodcov, ako aj plynulosti a 

bezpečnosti cestnej premávky nevyhovujúce. PD rieši návrh chodníka pre chodcov v nespevnenej zelenej časti 

krajnice, pričom sa nemení šírkové usporiadanie komunikácie. 

Pozemok, na ktorom je navrhovaná výstavba chodníka, je situovaný v intraviláne obce Košeca, v 

stabilizovanom zastavanom území, v krajnici komunikácie. Cesta 1/61, v ktorej krajnici je navrhovaná výstavba 

chodníka je hlavnou dopravnou trasou v obci Košeca a v celom regióne. V súčasnosti sa chodci pohybujú v 

krajnici tejto komunikácie, po zelených plochách a v rámci nespevnenej krajnice a vodiacich prúžkoch 

komunikácie. Chodník je navrhovaný v pravej krajnici komunikácie v smere Púchov – Ilava.  

Komunikácia 1/61 je bez pevných okrajov - nie je ohraničená obrubníkmi, len nespevnenou zelenou krajnicou, 

resp. konštrukciou vstupov na pozemky. Vjazdy na tieto pozemky sú riešené individuálne, s krytmi z 

asfaltobetónu, štrku a s mlatovým povrchom. 

Odvodnenie je riešené cez nespevnené zelené krajnice do okolitej zelene, kde voľne vsakuje do terénu. 

Celková dĺžka chodníka je 296,10 m a šírka 2,00 m. 

Zastavaná plocha chodníka bude: 592,20 m2  

-E2.4 – chodník 

Objekt chodníka je riešený v pravej časti komunikácie v smere Púchov - Ilava, v styku s cestou I. triedy, v 

zelenom páse medzi oploteniami pozemkov a krajnicou komunikácie. Chodník je v celej dĺžke objektu v šírke 

2,0 m. Chodník je v styku s cestou I. triedy ohraničený cestnými obrubníkmi so skosením, osadenými 120 mm 

nad hornú hranu krytu komunikácie. V styku so zelenými plochami je chodník ohraničený parkovými 

obrubníkmi šírky 50 mm, kladenými 30 mm nad okolité zelené plochy. Plochy medzi krajom chodníka a 

jestvujúcimi oploteniami sa vyrovnajú dosypom zeminy a svahovaním podľa potreby terénu priamo na stavbe. 

V mieste priechodu pre chodcov a vstupov na pozemky RD sú cestné obrubníky kladené 20 mm nad hornú 

hranu krytu komunikácie. Výškový rozdiel medzi obrubníkmi je vyrovnaný uložením cestných obrubníkov v 

sklone. 

Vjazdy na pozemky sú riešené v rámci chodníka, v mieste vjazdu je obrubník chodníka znížený na výšku 20 

mm nad okolitý terén a priečny sklon chodníka sa upraví tak, aby sa zabezpečil plynulý a bezpečný vstup 

automobilov na pozemok RD. Vjazdy v priestore medzi chodníkom a jestvujúcimi bránami na pozemky RD 

budú riešené individuálne majiteľmi RD. 

Sklonové pomery chodníka budú kopírovať sklonové pomery cesty, priečny sklon je na žiadosť zástupcu SSC, 

ako správcu komunikácie, navrhovaný 2,0% smerom od komunikácii. V miestach vstupov na pozemky RD je 

chodník navrhovaný v sklone 2,0% smerom od komunikácie, t.j. k pozemkom. Plochy vjazdov za chodníkom 

budú v priečnom smere prispôsobené svahovaním tak, aby sa zabezpečil plynulý vjazd vozidiel na pozemky 

RD. 

 

Zloženie konštrukčných vrstiev vozovky: 

Konštrukcia chodníka: 

-Betónová dlažba      80 mm 

-Drvené kmenivo fr. 4-8 mm     40 mm 

-Drvené kamenivo fr. 8-16                         250 mm 

-spolu: Ep,n = 30 MPa                          370 mm 

 

Konštrukcia chodníka v mieste vjazdov na pozemky: 

-Betónová dlažba      80 mm 

-Drvené kamenivo fr. 2-5 mm     40 mm 

-Kamenivo spevenené cementom CBGM C8/10 00 G1            120 mm  

                                                      CEM II/B-S; 32,5 R 

-Štrkodrvina fr. 0-63  ŠD 45 GB              150 mm 
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-spolu  Ep,n = 45 Ma                390 mm 

Realizačné práce: 

Odhumusovanie 

Pred zahájením výstavby sa odstráni trávnatý porast a vegetácia v miestach dotknutých výstavbou. 

Odhumusovanie sa uskutoční v hrúbke 300 mm, zahumusovanie svahov po ukončení výstavby v hrúbke 150 

mm. 

Zemné práce 

Trasa chodníka je vedená prevažne vo výkope, násypy budú realizované len v konečnej úprave terénu, aby sa 

dosiahla rovinatosť a plynulý prechod plôch chodníkov so zelených plôch, resp. v miestach, kde si to vyžiada 

terénna úprava jestvujúceho svahu - viď výkres situácie. Všetky výkopy sú navrhované s min. sklonom 1:2, 

násypy s min. sklonom 

1:2,5. 

Vytýčenie 

Ide o novostavbu spevnených plôch, ktorých vytýčenie v priestore je jasne dané krajnicou jestvujúcej vozovky. 

Presnú rozlohu a polohu riešených plôch je možné vytýčiť na základe vytyčovacích budov určených vo 

vytyčovacom výkrese. 

Výškové osadenie je riešené s ohľadom na okolité jestvujúce plochy a objekty, ktorých je riešené územie 

súčasťou a výškovo sa na ne priamo napája. Výškové osadenie spevnených plôch je jasné z priečnych rezov. 

Vytýčenie plôch a ich výškové osadenie bolo spracované na základe poskytnutých polohopisných podkladov. 

Rôzne 

Pred začatím zemných prác je nutné vytýčiť presný priebeh všetkých inžinierskych sietí a vodných zdrojov za 

účasti jednotlivých správcov sietí, aby nedošlo k poškodeniu a kontaminovaniu! Za zabezpečenie vytýčenia 

inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ stavby - generálny dodávateľ.  

Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné dodržiavať všetky platné normy, nariadenia a predpisy v 

stavebníctve. Stavebné práce a zabudované materiály musia spĺňať technicko-kvalitatívne podmienky SSC 

Bratislava uvedené na stránke www.ssc.sk. 

Dočasné dopravné značenie  

Projektová dokumentácia rieši vybudovanie nového chodníka v obci Košeca, na pravej strane komunikácie 

1/61, v smere Košeca - Hava. Navrhované stavebné práce sa budú vykonávať v krajnici komunikácie. 

Prenosné dopravné značenie a organizácia výstavby 

Všetky práce na výstavbe chodníka budú vykonávané v krajnici komunikácie. Návrh prenosného dopravného 

značenia je zrejmý z grafických príloh. Chodník bude rozdelený na dve stavebné etapy, resp. podľa potreby 

dodávateľa stavebných prác a daností stavby. Počas stavebných prác bude doprava na ceste 1/61, ako aj na 

priľahlých miestnych komunikáciách spolu s pohybom chodcov vedená a usmerňovaná pomocou prenosného 

dopravného značenia. 

Základné zásady počas prác: 

1.Výkopový ani iný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty. 

 2.Za zníženej viditeľnosti bude výkop ohradený červeno-bielou páskou. Realizátor stavby je povinný udržiavať 

vozovku štátnej cesty v čistom stave. 

Trvalé dopravné značenie 

Pre potreby vybudovania chodníka nie je potrebné realizovať nové trvalé dopravné značenie. Vodorovné 

dopravné značenie na ceste 1/61 nebude výstavbou dotknuté. V prípade jeho poškodenia, resp. znehodnotenia 

bude trvalé vodorovné značenie cesty 1/61 obnovené v plnom rozsahu. PD doporučuje obnovu vodiacej čiary 

medzi jazdným pruhom a krajnicou v mieste budovania chodníka. 

V rámci vybudovania novej trasy pre peších v obci je vytipované miesto, kde sa navrhuje zriadenie nového 

priechodu pre chodcov. Tento bude vyznačený vodorovným dopravným značením V6a - Priechod pre chodcov 

a v oboch smeroch zvislým dopravným značením IP 6. 

 

-E2.5 – dažďová kanalizácia 

Odvodnenie chodníka bude zabezpečené piečnym a pozdĺžnym sklonom do okolitej zelene. Priečne sklony sú 

navrhnuté 2,0%, pozdĺžny sklon kopíruje sklonové pomery komunikácie I/61.  

Dažďová kanalizácia bude zabezpečovať odvádzanie zrážkových vôd z povrchového odtoku z komunikácie 

vsakovaním do podložia. Voda bude zachytávaná uličnými vpusťami do vsakovacích objektov. 

Odvodnenie komunikácie a navrhovaného chodníka sa vplyvom výstavby mení, súčasné odvodnenie do 

krajnice a následné voľné vsakovanie dažďových povrchových vôd bude výstavbou chodníkov znemožnené. 

Preto PD navrhuje obrubníkové vpusty osadené v rámci zvýšených obrubníkov chodníku. Vpusty budú 

zaústené do vsakovacích objektov pod chodníkmi, nakoľko v riešenom území nie je vybudovaná samostatná 

http://www.ssc.sk/
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dažďová kanalizácia a nie je možnosť zaústenia novej kanalizácie do vodného recipientu, resp. jestvujúcej 

kanalizácie. 

4. Stavebník dodrží všetky právne predpisy o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu vyplývajúce zo 

zákona č. 307/1992 Z.z. v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov.   

 

5. Stavebník dodrží územný obvod určený Obcou Košeca v rozhodnutí o umiestnení stavby. Umiestnenie stavby 

nie je v rozpore s územným plánom obce Košeca a bude zrealizované podľa situácie osadenia ktorá je 

nedeliteľnou súčasťou PD. 

 

6. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení 

a dbať na ochranu a zdravie osôb na stavenisku. 

 

7. Stavebník pri výkone svojej funkcie: 

a) nahradí škody spôsobené tretím osobám podľa osobitných predpisov z titulu svojej zodpovednosti, 

prípadne zabezpečí uvedenie veci do pôvodného stavu. 

b) Do 6 mesiacov po ukončení stavby nahradí vlastníkom alebo užívateľom škody vzniknuté z titulu 

dočasného užívania pozemkov určených ako stavenisko. 

8. Zhotoviteľom stavby bude: dodávateľ bude určený  výberovým konaním. Stavebník je povinný oznámiť 

stavebnému úradu zhotoviteľa stavby do 15 dní od ukončenia výberového konania. 

 

9. Stavebník bude stavbu realizovať v termíne: do 36 mesiacov po začatí stavby. 

Po skončení stavby požiada stavebník stavebný úrad o zvolanie kolaudačného konania. 

 

10. Funkciu stavebného dozora a stavbyvedúceho musia vykonávať odborne spôsobilé  osoby v zmysle zák. NR 

SR č. 136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

11. Pre stavbu budú použité materiály a výrobky podľa ust. § 47 stavebného zákona, ktoré majú osvedčenie 

o akosti. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov stavebník predloží pri kolaudácii. 

 

12. Pred začatím prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých inž.sietí za účasti ich  majetkových správcov. 

 

13. Stavebník dodrží podmienky jemu dané v rozhodnutiach o ochrane telekomunikačných      zariadení podľa 

zák.č. 110/1964 Zb. v znení zák.č. 150/1992 Zb. a č. 96/1993 Z.z. 

 

14. Stavebník je povinný zabezpečiť likvidáciu odpadov v súlade so zákonom o odpadoch. 

 

15. Stavebník zabezpečí pred vstupom na cudzie pozemky dodhodu o ich užívaní s majiteľmi počas doby 

výstavby podľa spracovaných geometrických plánov. 

 

16. Stavebník dodrží požiadavky dotknutých orgánov a organizácií uplatnené v stavebnom 

 konaní, ktoré chránia celospoločenské záujmy podľa osobitných predpisov: 
a)Slovak Telekom, a.s. Bratislava zo dňa 04.02.2019, č. 6611902965: 
Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené 
záujmové územie. 
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. 

a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 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 neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je 

stavebník povinný rešpektovať nasledovné: 

1.Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné 

dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 

2.Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny 

vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti 

nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 
3.Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú 
žiadosť je v kolízii so SEK 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: 
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Marcel Garai, marcel.garai@telekom.sk, +421 42 4424299, 0902719451 

4.V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí 

zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. 
5.Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť 
dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia 
dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 
6.Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka 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. 
7.V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná 
sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany 
žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 
8.Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 
351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 
9.V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po 
tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. 
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností 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. 
10.Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu 
vykoná aTelekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: 
https://www.telekom.sk/vviadrenia 

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 spoločnosti 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. 
15.Prílohy k vyjadreniu: 

- Všeobecné podmienky ochrany SEK 
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa 

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V §_ 67e ods. 1 zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 
sa zavádza povinnost, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami 
vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vvbavené 
vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej. 
Všeobecné podmienky ochrany SEK – stavebník je povinný dodržť všeobecné podmienky v celom 

rozsahu. 
 
b)Krajský pamiatkový úrad Trenčín, zo dňa 23.01.2019, č. KPUTN-2019/3943-2/5960: 
KPÚ Trenčín v súlade s § 41 ods. 4 a § 30 ods. 4 pamiatkového zákona na základe Vašej žiadosti doručenej 
dňa 14.01.2019 k stavbe pre stavebné konanie „Košeca - llavská cesta - jednostranný chodník - 
novostavba" pre investora: Obec Košeca vydáva podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona nasledujúce záväzné 
stanovisko KPÚ Trenčín s realizáciou hore uvedenej líniovej stavby v katastrálnom území Košeca súhlasí a 
určuje tieto podmienky: 
Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme ohlásiť s 
dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín písomne, e-mailom alebo telefonicky 
(podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) s uvedením telefonického kontaktu a to vzhľadom k tomu, že nie je možné 
vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality. 
Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon") v prípade zistenia, resp. narušenia 
archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť 
nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca 
najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky 
KPÚ Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa 
oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ Trenčín je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na 
záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický 

mailto:marcel.garai@telekom.sk
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nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa 
vyššie uvedeného metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba 
podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu 
správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o 
lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.  
KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je 

záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona. 
Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. 
pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov 

odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené. 

Toto záväzné stanovisko platí pre územné a stavebné konanie stavby. 
 

c)Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, zo dňa 12.02.2019, č. 4600049770:  

K Vašej požiadavke zo dňa 14.01.2019 si Vám dovoľujeme predložiť nasledovné stanovisko: 

Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len SSD) prešetrila Vašu žiadosť a na základe zistených skutočností 

Vám dáva nasledovné vyjadrenie: 

SSD súhlasí s realizáciou stavby „Košeca-llavská cesta - jednostranný chodník - novostavba" v ochrannom 

pásme 22 kV vedenia č. 203 za nasledovných podmienok: 

1. Stavba (na KN-E 246/501 k.ú. Košeca) je umiestnená v ochrannom pásme 22 kV distribučného vonkajšieho 

nadzemného vedenia. 
2. Spevnené plochy - musia byť vybudované tak, aby výška vedenia od povrchu spevnenej plochy vyhovovala 
STN EN 50 423-1, čl. 5.4.5.3.1, tj. min. 6,6 m pri maximálnej teplote vodiča alebo zaťažení námrazou alebo 
zaťažením vetrom. 
3. Oplotenia parciel musia byť vybudované tak, aby výška vedenia od povrchu spevnenej plochy vyhovovala 
STN EN 50 423-1, čl. 5.4.5.2, tj. min. 2,6 m pri maximálnej teplote vodiča alebo zaťažení námrazou alebo 
zaťažením vetrom. 
4.Osoby, ktoré zriaďujú stavbu alebo vykonávajú činnosti, pri ktorých sa môžu priblížiť k energetickým 
zariadeniam, sú povinné v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. § 43 ods. 11 vopred oznámiť takúto činnosť 
prevádzkovateľovi zariadení : prevadzkovatel@ssd.sk a dodržiavať ním určené podmienky. Pred začatím prác 
musia byť pracovníci dokázateľne oboznámení o tom, že v uvedenej oblasti je silové elektrické vedenie. 
5.Pri údržbe a užívaní spevnených plôch sa nesmú vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa 
el. vedenia činnosti, ktoré by mohli ohroziť el. vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť 
prístup k el. vedeniu. 
6.V prípade poruchy na elektrickom vedení uloženom v predmetnej oblasti a pri jej odstraňovaní SSD nebude 
znášať žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté pri stavbe spevnených plôch na majetku a ani za bezpečnosť 
osôb nachádzajúcich sa v ochrannom pásme energetických zariadení. 
7.SSD si vynradzuje v Zmysle Zákona 251/2012, §11 právo vstupovať na cudzie pozemky a do objektov a 
zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolených činností. 
8.Toto stanovisko je dokladom pre územné a stavebné konanie o súhlase na zriadenie stavby v ochrannom 
pásme energetického zariadenia. 

9.Pred začatím kolaudačného konania je potrebné požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSD o 

stanovisko k dodržaniu podmienok udelenia súhlasu so zriadením stavby v ochrannom pásme 

elektroenerqetického zariadenia. V prípade nepredloženia tohto stanoviska SSD nesúhlasí s kolaudáciou stavby. 
10.Žiadateľ sa zaväzuje, že bude rešpektovať a dodržiavať všetky stanovené podmienky prevádzkovateľa 
distribučnej sústavy SSD a berie ich na vedomie ako záväzné pri udelení súhlasu so zriadením stavby v 
ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia. 
11.Predložené CD Vám zasielame naspäť. 
12.Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 6 mesiacov odo dňa jeho vystavenia. 
Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzať našu značku, resp. fotokópiu tohto vyjadrenia. 

d) Okresné riaditeľstvo PZ – ODI Trenčín, zo dňa 25.01.2019 č. ORPZ-ZN-ODI-31-/2019-ING: 

Vec:„Košeca - Ilavská cesta - jednostranný chodník - novostavba", Košeca - záväzné stanovisko pre 

potreby stavebného konania.  
 Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne (ďalej len „ODI"), v zmysle § 2 ods. 1 písm. j) 

Zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom v zbore v znení neskorších predpisov, Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej 
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákona č. 135/1961 Zb. o 

pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, posúdil Vašu žiadosť týkajúcu sa výstavby jednostranného 
chodníka po ľavej strane cesty 1/61 v smere jej staničenia, v úseku od km 147,750 po km 148,050 v obci Košeca. Z 
hľadiska potrieb bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky vydáva ODI pre potreby stavebného konania k danej 

stavbe nasledovné vyjadrenie. 

mailto:prevadzkovatel@ssd.sk
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ODI s navrhovanou výstavbou chodníkov popri ceste 1/61 v obci Košeca podľa predloženej projektovej 

dokumentácie súhlasí, za podmienky dodržania nasledovných pripomienok: 
1.Navrhované stavebné úpravy, technické parametre a spôsob vyhotovenia chodníka musia rešpektovať podmienky 

projektovania miestnych komunikácií určených STN 73 6110. Chodník v šírke 2,0 m bude vedený v krajnici cesty 

1/61 tak, aby v danom úseku cesty nedošlo k zúženiu priečneho profilu komunikácie. 
2.Nakoľko sa jedná o stavbu umiestnenú v krajnici cesty 1/61, požadujeme riešiť odvodnenie cesty tak, aby nedošlo 
k jeho narušeniu, prípadne úplnému znemožneniu v úseku výstavby chodníka. 

3.Úprava chodníka (obrubníkov) v miestach vjazdov k rodinným domom - pozdĺžny a priečny profil chodníka, musí 
rešpektovať podmienky STN 73 6110, pričom stavebné úpravy musia umožňovať plynulé vchádzanie a 
vychádzanie vozidiel z/na cestu 1/61, bez obmedzenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na ceste 1/61. 

4.Parametre priechodu pre chodcov navrhovaného na miestnej komunikácii ulice Nad brehom musia rešpektovať 
podmienky projektovania miestnych komunikácií a umiestňovania priechodov pre chodcov, spĺňať podmienky STN 

73 6110, vyhlášky 532/2002 a musí byť vyhotovený v súlade s technickým predpisom 10/2011. 
5.Upozorňujeme na potrebu zvýraznenia celej plochy priechodu pre chodcov a to jeho osvetlením, resp. iným 
adekvátnym optickým zvýraznením, v súlade s Vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z. a STN 73 6110. Z dôvodu 

zvýšenia bezpečnosti chodcov požadujeme osvetlenie priechodu pre chodcov zrealizovať odlišným farebným 
osvetlením ako je farebný odtieň verejného osvetlenia použitý na cestných komunikáciách v danej lokalite. 
6. Použité dopravné značenie - spôsob jeho vyhotovenia a umiestnenia, bude spĺňať podmienky STN 01 8020, 

Vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z. a § 61/3 Zákona č. 8/2009 Z. z. 
7.Projekt dočasného dopravného značenia spolu s presným termínom realizácie prác požadujeme predložiť na 

odsúhlasenie ODI najneskôr 30 dní pred začatím stavebných prác. 
8.ODI požaduje prizvaniu svojho zástupcu ku kontrole spôsobu a správnosti umiestnenia dopravného značenia a ku 
kolaudácii stavby. 

ODI si vyhradzuje právo na zmeny svojho záväzného stanoviska a stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené 
zmeniť, v prípade pokiaľ to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v 
prípade dôležitého verejného záujmu. 

 
e)SPP-Distribúcia, a.s. Bratislava, zo dňa 28.1.2019, č. TN/NS/0067/2019/Ga: 
Vec: Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z 
hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení. 
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike"): 
S Ú H L A S Í  s  v y d a n í m  s t a v e b n é h o  p o v o l e n i a  n a  v y š š i e  u v e d e n ú  s t a v b u  
za dodržania nasledujúcich podmienok: 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 
-Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný 
požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, 
ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., 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 a/alebo prevádzky 
distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, 

-stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi 
prevádzkovateľa SPP-D (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 
činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 
-stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú strany 
od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom 
vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, 
-ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred 

zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, 

podsypu a obsypu 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 všetky zariadenia a poklopy plynárenských 

zariadení osadiť do novej úrovne terénu, 

http://www.spp-distribucia.sk/
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-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 STN EN 12007-1, 
STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702, 

-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 vzdialeností v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, 

-stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike 
umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod., 

OSOBITNÉ PODMIENKY: žiadne;  
 

f)Okresný  úrad Ilava, odbor SŽP, zo dňa 22.01.2019, č. OU-IL-OSZP-2019/000373-002 MOJ: 

Vec: „Košeca — Ilavská cesta - Jednostranný chodník" - vyjadrenie  

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej 

ochrany prírody a krajiny podľa ustanovení § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 68 písm. f) zákona 

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane 

prírody") vydáva  vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochrane prírody k vydaniu územného 

rozhodnutia a stavebného povolenia k projektovej dokumentácií stavby „Košeca - Ilavská cesta - Jednostranný 

chodník", ktorú vypracoval Arkon ateliér s.r.o., Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica, august/2018. 

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, nemá k 

vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia žiadne pripomienky. 

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza vyjadrenie alebo súhlas orgánu ochrany 

prírody a krajiny podľa iných ustanovení zákona o ochrane prírody. 

g)Okresný úrad Ilava, odbor SŽP, zo dňa 22.01.2019, č. OU-IL-OSŽP-2019/000377-002 MOJ: 
Vec: „Košeca - Ilavská cesta - Jednostranný chodník" - vyjadrenie  
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy 
odpadového hospodárstva podľa ustanovení § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 108 ods. 1 písm. m) 

zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o odpadoch") vydáva  vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1 a 2 zákona o odpadoch k projektovej 
dokumentácií stavby „Košeca - Ilavská cesta - Jednostranný chodník", ktorú vypracoval Arkon ateliér s.r.o., Žilinská 

790/17, 017 01 Považská Bystrica, august/2018. 
Projektová dokumentácia navrhuje novostavbu chodníka šírky 2,0 m v pravej krajnici komunikácie 1/61 v smere 
Púchov - Ilava a výstavbu novej dažďovej kanalizácie slúžiacej na odvodnenie komunikácie po výstavbe chodníka. 

Členenie stavby na stavebné objekty - Inžinierske objekty E2.4 - Chodníky a E2.5 Dažďová kanalizácia. Pri 
realizácií stavby sa predpokladá vznik nasledujúcich druhov odpadov: betón, zmesi betónu, tehál, škridiel, 

obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06, drevo, plasty, bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 
17 03 01, železo a oceľ, zmiešané kovy, zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03, výkopová zemina iná ako 
uvedená v 17 05 05, zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03, obaly 

z papiera a lepenky, obaly z plastov, obaly z dreva, zmiešané obaly, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok 
alebokontaminované nebezpečnými látkami, ako aj absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné 
odevy iné ako uvedené v 15 02 02. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska 

odpadového hospodárstva určuje nasledovné podmienky pre uskutočnenie stavby: 
1.Pri realizácií stavby sa predpokladá vznik odpadov, ktoré sú zaradené podľa skupín a druhov odpadov v súlade s 

Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
2.Podľa § 77 ods. 3 zákona o odpadoch je za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii 

alebo demolácii komunikácií zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu, údržbu, 

rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácií a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch. 
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3.Pri realizácií stavby je pôvodca odpadov povinný vykonávať svoju činnosť tak, aby splnil záväznú hierarchiu 

odpadového hospodárstva ustanovenú v § 6 ods. 1 zákona o odpadoch a to: 

a)predchádzať vzniku odpadu 

b)zabezpečiť prípravu na opätovné použitie odpadu 

c)zabezpečiť recykláciu vzniknutého odpadu 

d)zabezpečiť iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie vzniknutého odpadu 

e)zabezpečiť zneškodňovanie vzniknutého odpadu. 

4.V prvom rade je teda pôvodca odpadov povinný predchádzať vzniku odpadu z realizácie predmetnej stavby. 

5.Následne je pôvodca povinný vzniknuté stavebné odpady materiálovo zhodnotiť už pri realizácií stavby. 

6.Ostatné vznikajúce odpady je potrebné zaradiť a triediť podľa skupín a druhov odpadov v súlade s Vyhláškou 

MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

7.Podľa ustanovení § 1 ods. 2 písm. h) sa zákon o odpadoch nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný 
prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely 
výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný. 

8.Prebytočnú zeminu a lcamenivo možno využiť na terénne úpravy mimo miesta jej vzniku len v súlade so zákonom 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) alebo 

uložiť na povolenú skládku, nie na skládku/miesto určené stavebníkom/obcou. 
9.Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá plánuje využiť výkopovú zeminu na terénne úpravy mimo 
miesta jej vzniku je povinná požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o súhlas podľa § 97 

ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch. 
10.Pôvodca odpadu, ktorý plánuje skladovať výkopovú zeminu mimo miesta jej vzniku, je povinný požiadať 
príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. v) zákona o odpadoch. 

11.Podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch je držiteľ odpadu, t.j. investor povinný odovzdať vzniknuté odpady 
len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo 

zneškodnenie sám, t.j. investor môže odovzdať odpady dodávateľovi stavebných prác len, ak má dodávateľ príslušné 
povolenie na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch. 
12.Drevo zo stavby je možné využiť na vykurovanie iba v schválenom zariadení podľa ustanovení zákona NR SR č. 

137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších právnych predpisov. Drevo nesmie byť kontaminované nebezpečnými 
látkami a inými cudzorodými látkami (napr. plastové obaly, úchyty a pod.). 
13.Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na 

mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom. 
14.Pôvodca nebezpečného odpadu je podľa § 25 ods. 5 zákona o odpadoch povinný pri vzniku každého nového 

druhu nebezpečného odpadu, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného 
odpadu zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním odber 
vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou, s výnimkou, ak jeho nebezpečné vlastnosti a 

bližšie podmienky nakladania s ním je možné zistiť z karty bezpečnostných údajov výrobku alebo zo sprievodnej 
dokumentácie výrobku, ak výrobok kartu bezpečnostných údajov nemá. 
15.Nakoľko vznikne pri realizácií stavby aj nebezpečný odpad (obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo 

kontaminované nebezpečnými látkami), je stavebník povinný: 
-zhromaždiť nebezpečný odpad vo vhodnej nádobe a riadne ho označiť podľa osobitného predpisu 
-miesto zhromažďovania nebezpečného odpadu musí spĺňať podmienky stanovené v § 8 vyhlášky MŽP SR č. 

371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 
-nebezpečné odpady sa zhodnocujú a zneškodňujú prednostne pred ostatnými odpadmi 

-zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov navzájom, nebezpečné odpady s odpadmi, 
ktoré nie sú nebezpečné, a nebezpečné odpady s látkami alebo s materiálmi, ktoré nie sú odpadom, okrem prípadov 
uvedených v § 25 ods. 2 zákona o odpadoch a za udelenia súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. i) zákona o odpadoch. 

-vzniknutý nebezpečný odpad odovzdať na prepravu a ďalšie nakladanie s ním iba osobe oprávnenej na prepravu, 
zber, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie týchto odpadov, ktorá ma na to oprávnenie podľa § 97 zákona o 
odpadoch. 

16.Ku kolaudačnému konaniu je investor povinný predložiť povoľujúcemu orgánu vyjadrenie orgánu štátnej správy 
odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. K vyjadreniu je investor povinný 

predložiť evidenciu vzniku odpadov z realizácie predmetnej stavby a doklady o ich zhodnotení alebo zneškodnení v 
súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch. Cestné prehlásenie investora Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o 
životné prostredie nebude k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu predmetnej stavby akceptovať. 

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona o odpadoch a podľa § 99 ods. 2 
zákona o odpadoch sa považuje za záväzné stanovisko v konaniach stavebného úradu podľa osobitného predpisu. 
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h)Okresný úrad Ilava – OKR, zo dňa 15.1.2019, č. OU-IL-OKR-2019/000306-002: 

Vec: Stanovisko k stavbe „Košeca - Ilavská cesta - jednostranný chodník" 
V zmysle § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 1, písm. g) a § 14 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach 

na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany 

Okresný úrad Ilava vydáva  záväzné stanovisko  pre vydanie stavebného povolenia k projektovej dokumentácii 

stavby „Košeca - Ilavská cesta - jednostranný chodník" z hľadiska civilnej ochrany. 

Po predložení a posúdení projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia Okresný úrad Ilava 

dospel k záveru, že pri uvedenom type stavby nie je potrebné budovať zariadenie civilnej ochrany. 

s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Košeca - Ilavská cesta - jednostranný chodník" bez 

pripomienok. 

 

i)Považská vodárenská spoločnosť, a. s. zo dňa 8.2.2019, č. 154/23/2019-CA: 

Vec: Košeca - Ilavská cesta - jednostranný chodník, novostavba, k. ú. Košeca. 
Listom zo dňa 9.1.2019 žiadate o vyjadrenie k PD hore uvedeného stavebného objektu pre vydanie stavebného 

povolenia. 

1.Predložená PD rieši výstavbu pešieho chodníka situovaného v súbehu s komunikáciou cesty 1/61 

pravostranné v smere do Ilavy od pare. č. 866/2 po koniec obce Košeca — pare. č. 780. Hrúbka konštrukčnej 

vrstvy 300 - 400 mm, povrch zámková dlažba, obrubníky. Odvodnenie do terénu. 

K žiadosti uvádzame : 

2.V miestach realizácie sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia, technické zariadenia - poklopy 

hydrantov, poklopy uzáverov na prípojkách, poklopy šácht a pod. 

3.Pred začiatkom stavebných prác je investor povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých vodovodných a 

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

doručenej na HS Služby PVS, a.s., ul. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, tel. 0905/850 734. 

4.Na základe vytýčenia žiadame dodržať pri realizácii pôvodné krycie výšky vodovodných a kanalizačných 

potrubí, technické zariadenia - poklopy uzáverov, hydrantov, šácht a pod. - upraviť do budúcej nivelety 

chodníka. 

5.Ku kolaudácii stavby je investor povinný predložiť stavebnému úradu Protokol o vytýčení IS a Protokol o 

dodržaní podmienok bodu 3. vyjadrenia, ktoré budú podpísané majstrom prevádzky vodovodov PVS, a. s. a 

majstrom prevádzky kanalizácií PVS, a.s. v Dubnici nad Váhom, tel. 0907/817 530 a 0908/743 752. 

6.Začiatok stavebných prác a ich ukončenie žiadame ohlásiť na jednotlivých prevádzkach PVS, a.s. 

 

j)Okresný úrad Ilava, odbor SŽP, zo dňa 22.02.2019, č. OU-IL-OSŽP-2019/000348-02 REN: 

VEC: „Košeca-Ilavská cesta-iednostranny chodník-novostavba" – vyjadrenie 

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej 

správy podľa ustanovení § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 písm. a) 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) vydáva toto vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona, ktoré je 
v súlade s § 140b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov a podľa § 73 ods. 18 vodného zákona záväzné stanovisko: 

1.Navrhovaný stavebný objekt E2.5 Dažďová kanalizácia je v zmysle vodného zákona vodnou stavbou, príslušný 
úrad na povolenie vodných stavieb, ktoré sú súčasťou komunikácie, ako aj podmienených investícií je podľa  zákona 

č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov špeciálny stavebný úrad pre pozemné 
komunikácie. 
2.Je potrebné však požiadať Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie o povolenie na osobitné 

užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona - vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných 
vôd pre oba vsakovacie objekty, určené na infiltráciu vôd z povrchového odtoku komunikácie, ktoré bude povoľovať 
špeciálny stavebný úrad pre pozemné komunikácie. 

3.K povoleniu na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku je potrebné predložiť projektovú dokumentáciu stavebného 
objektu SO 02 - vsakovací objekt vypracovanú oprávnenou osobou na vodné stavby a 

právoplatné územné rozhodnutie predmetného stavebného objektu. V prípade, že sa územné rozhodnutie na 
predmetnú stavbu nevyžaduje, je potrebné predložiť stanovisko vecne a miestne príslušného orgánu územného 
plánovania a rozhodovania o tejto skutočnosti. Upozorňujeme investora a projektanta, že predkladaná projektová 

dokumentácia musí obsahovať údaj o predpokladanej dobe užívania vsakovacieho systému (životnosti) a príslušné 
vodohospodárske výpočty. 
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4.Podľa § 21 ods. 2 vodného zákona povolenie na osobitné užívanie vôd, ktoré možno vykonávať len s užívaním 

vodnej stavby, možno vydať len súčasne so stavebným povolením v spoločnom konaní, ak nejde o existujúcu alebo 
povolenú vodnú stavbu. 

5.Podľa § 26 ods. 1 druhej vety vodného zákona povolenie na vodnú stavbu možno vydať len, ak je vydané 
povolenie na osobitné užívanie vôd, ak sa podľa tohto zákona vyžaduje, alebo sa povolenie na osobitné užívanie vôd 
povoľuje najneskôr so stavebným povolením. 

6.Súčinnosť spoločného konania, t. j. stavebného a vodoprávneho, bude v tom, že špeciálny stavebný úrad pre 
pozemné komunikácie môže vydať stavebné povolenie na vodné stavby, ktoré sú súčasťou pozemnej komunikácie 
alebo sú podmienenými investíciami, až po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na osobitné užívanie vôd. 

7.Počas realizácie stavby je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k úniku ropných a iných znečisťujúcich látok a aby sa 
zabezpečila všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd. 

8.V prípade úniku ropných produktov znečistený substrát okamžite odstrániť a odviesť na miesto dekontaminácie, 
odstránenú zeminu nahradiť čistou, zhutniť ju a nezastavanú plochu stabilizovať. 
9.Pohonné hmoty, znečisťujúce látky a nebezpečné odpady vzniknuté pri realizácií stavby je potrebné zabezpečiť 

proti odcudzeniu a neodbornej manipulácií. 
Toto stanovisko nieje rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej 
správy vydávané podľa vodného zákona. 

 

k)Okresný úrad Trenčín, odbor CDPK zo dňa 25.01.2019, č. OU-TN-OCDPK-2019/006372-002/BLA: 

Vec: „Košeca - Ilavská cesta - jednostranný chodník - novostavba" - stanovisko k PD pre vydanie 
stavebného povolenia. 
Okresný úrad Trenčín v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, podľa § 2 ods. 3, § 9 
ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako 
vecne a miestne príslušný cestný správny orgán podľa § 3 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti obce Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 
Košeca, o stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „Košeca - Ilavská cesta - jednostranný chodník - 
novostavba", dáva nasledovné stanovisko: 

Projektová dokumentácia rieši vybudovanie chodníka šírky 2,0 m v krajnici komunikácie 1/61 vľavo v smere 
staničenia. Chodník je v styku s cestou 1/61 ohraničený cestnými obrubníkmi so skosením, osadenými 120 mm nad 
hornú hranu krytu komunikácie. Chodník je navrhovaný tak, aby kopíroval výškové a smerové vedenie komunikácie 

1/61, v ktorej krajnici sa nachádza. 

S predloženým projektom stavby „Košeca - Ilavská cesta - jednostranný chodník - novostavba" a s vydaním 

stavebného povolenia súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok: 
1.Z hľadiska nami sledovaných záujmov podľa zákona č. 135/1961 Zb. sa navrhovaná trasa chodníka dotýka cesty 

1/61 v km cca 147,750 - 148,140. 

2.Rešpektovať cestu 1/61 v jej existujúcej trase. 

3.Nakoľko práce pri ceste 1/61 obmedzia cestnú premávku, je potrebné na ceste počas prác použiť dočasné dopravné 
značky (DZ) a dopravné zariadenia, pred ich použitím je potrebné dočasné DZ odsúhlasiť OR PZ ODI a podľa § 3 

ods. 4 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. požiadať tunajší cestný správny orgán o ich o určenie. 
4.Nakoľko pri realizácii prác dôjde k obmedzeniu premávky na ceste 1/61 je potrebné ešte pred realizáciou prác 
požiadať tunajší cestný správny orgán o povolenie na čiastočnú uzávierku cesty 1/61 podľa § 7 zákona č. 135/1961 

Zb. 

5.Pri stavebných prácach neznečisťovať cestu, prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť. 

6.Žiadateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené na cestnom telese, ktoré vzniknú v súvislosti s 

realizáciou stavby. 

7.Tunajší cestný správny orgán si vyhradzuje právo podmienky kedykoľvek zmeniť, alebo doplniť, ak si to vyžiada 

verejný záujem. 
Toto stanovisko za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok slúži pre vydanie stavebného povolenia. Toto 
stanovisko nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov 

požadované podľa osobitných predpisov. 
l)Okresné riaditeľstvo HaZZR Trenčín zo dňa 15.1.2019, č. ORHZ-TN1-45-001/2019: 
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Vec: Košeca - Ilavská cesta - jednostranný chodník - novostavba - stanovisko na účely stavebného konania 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o 
ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z 
hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie: „Košeca - Ilavská cesta - jednostranný chodník - 
novostavba" a s riešením súhlasí bez pripomienok. 
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a 
požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní. 
 
m) Slovenský pozemkový fond – RO Považská Bystrica zo dňa 08.11.2019, č. SPFZ141801/2019 
SPFS33763/2Q19/RO-7: 

Vec: Oznámenie o začatí stavebného konania - námietka. 

Na Slovenský pozemkový fond Regionálny odbor Považská Bystrica (ďalej len „fond") bolo doručené Obcou 

Košeca oznámenie o začatí stavebného konania č. 401/1999-01/2019-TS1-20 na stavbu „Košeca llavská 

cesta - jednostranný chodník, novostavba" na pozemkoch parcela KN C č. 866/1, KN E č. 1059/33, 229/12, 

229/13, 229/21,229/22, 229/24, 229/27, 229/171, 229/181, 229/191,229/201, 229/232, 229/251, 229/301, 

229/311, 229/321, 229/332 a 234/29, v k. ú. Košeca, okres Ilava - stavebník: Obec Košeca, Obecný úrad, 

Hlavná 36/100,018 64 Košeca. 

Nakoľko podľa aktuálnych údajov katastra nehnuteľností a leteckej snímky je zrejmé, že predmetnou stavbou 

budú dotknuté pozemky, s ktorými nakladá fond, fond ako oprávnený nakladať v zmysle § 13 zákona číslo 

180/95 Z.z. s podielmi vlastníkov uvedených v §8 odst.1 písm. c) a d) (známy vlastník s neznámym pobytom  

a neznámy vlastník) pozemkov parcela KN E p.č. 1059/33, 232/502, 232/503, 229/28, 229/161, 229/141 

v k.ú. Košeca Vám oznamuje, že namieta a nesúhlasí s využitím týchto pozemkov pre stavebný záber vrátane 

uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch fondu, nakoľko stavebník nemá majetkovo usporiadaný vzťah 

k pozemkom fondu.  

 

17. Stavebné povolenie stráca platnosť ako do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť nebo la 

stavba začatá. Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudlo právoplatnosť (§ 53 zák.č. 

71/1967 Zb.) 
 

Osobitné podmienky: 

a) Toto povolenie nadobúda platnosť až po uplynutí 15 dní od jeho doručenia, ak za túto dobu nebude 

proti nemu podané odvolanie. 

b) Stavebníkom budú dodržané vykonávacie predpisy vydané k zákonu č. 50/1976 Zb. o územnom 

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

c) Staveniskom pre realizovanie stavby sa rozumejú pozemky určené na uskutočňovanie stavby. 

d) Týmto povolením sa nepovoľuje stavba zariadenia staveniska neprevozného typu. 

e) Na stavbe bude osadená tabuľa s náležitosťami: meno stavebníka a zhotoviteľa stavby, zodp.osoby za 

realizáciu stavby, termín začatia a ukončenia stavby. 

f) V prípade znečistenia cesty alebo miestnej komunikácie je stavebník povinný túto uviesť okamžite so 

pôvodného stavu. 

g) Stavebník ku kolaudácii predloží geometrický plán skutkového zamerania stavby. 

h) Stavba bude po skončení spravovaná a užívaná: Obec Košeca, Hlavná 36/100, 018 64  Košeca. 

Za nesplnenie podmienok rozhodnutia bude stavebník sankcionovaný poplatkami v zmysle § 105 stav. zákona. 

 

Správny poplatok za vydanie stavebného povolenia sa podľa ustanovenia §4  zákona č.  145/1995 Zb. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov nevyrubuje.   

Námietky účastníkov konania: neboli podané. 

Námietku uplatnil Slovenský pozemkový fond, na ktorú je vo výrokovej  časti podané vysvetlenie. 

 
 
O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 18.09.2019 podala tunajšiemu špeciálnemu stavebnému úradu Obec Košeca, Obecný úrad, Hlavná 36/100,  

018 64  Košeca žiadosťo vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu "Košeca Ilavská cesta - 

jednostranný chodník, novostavba" na pozemku parc. č. KN 679 register "C", (KNE 246/501)  a KN 866/1 v 

katastrálnom území  Košeca – ako líniová stavba. 
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Obec Košeca ako príslušný špeciálny stavebný úrad, podľa § 3a, odst.4 a § 16 zákona č. 135/1961 Zb. 

o pozemných komunikáciach v znení neskorších predpisov a v súlade s § 120 zákona č. 50/1976 Zb.o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci 

prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné 

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

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznámil verejnou vyhláškou dňa 18. 10. 

2019 začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciam  a zároveň 

nariadil ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním a zvolal rokovanie na deň 13. novembra 2019.  Zároveň 

upozornil, že na neskoršie podané pripomienky sa neprihliada. 

 

 Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie 

z hľadísk uvedených v § 62 odst.1 a 2 stavebného zákona. 

 

V stavebnom konaní si uplatnil pripomienku Slovenský pozemkový fond Bratislava – citovaná je vo výrokovej 

časti rozhodnutia (bod 16, písm. m.). 

K námietke stavebný úrad uvádza nalsedovné: stavebný úrad námietku beria na vedomie a konštatuje, že stavba 

bude umiestnená iba na pozemkoch parc.č. KNC 866/1 a 679 (KNE 246/501), ktoré sú vo vlastníctve Obce 

Košeca a tvoria teleso komunikácie vrátane nespevnej krajnice. Chodník bude umietsnený na nespevnenej 

krajnici. Ostatné pozemky uvedené v námietke budú so stavbou susediace, stavba na nich nebude umiestnená.  

 

Pri prerokovaní preskúmaní a posúdení žiadosti bolo zistené, že predložená žiadosť spolu s projektovou 

dokumentáciou a stanoviskami dotknutých orgánov poskytuje dostatočný podklad k vydaniu staveného 

povolenia. V priebehu stavebného konania stavebný úrad nenašiel také dôvody, ktoré by znemožňovali 

povolenie stavby. 

 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií 

požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do 

sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. 

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky 

územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil 

dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je 

uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

V stavebnom konaní neboli podané žiadne námietky a pripomienky. 

 

Poučenie o odvolaní: 

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 Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 

Košeca. Včas podané odvolenie má odkladný účinok. 

 Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa 

ustanovení Správneho súdneho poriadku zákon č. 162/2015 Z.z... 

Toto rozhodnutie sa účastníkom konania v zmysle ustanovenia § 69, ods. 2 stavebného zákona doručuje 

verejnou vyhláškou. 

 

 

 

 

Mgr. Radomír   B r t á ň 

starosta obce 
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Príloha: 

overená projektová dokumentácia 

 

Toto oznámenie  musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní. 

 

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

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 

 

Doručí sa: 

Účastníci konania:  (doručenky do vlast. r.) 

1. Obec Košeca, Hlavná súp. č. 36/100, 018 64  Košeca 

Vlastníci susedných nehnuteľností: (doručenky do vlast. r.) 

2. Slovlak Košeca, a.s., Továrenská 545, 018 64  Košeca 

3. Chemolak, n. p., Horné Orešany, 919 03  Horné Orešany 

4. Arkon ateliér, s.r.o., Žilinská 790/17, 017 01  Považská Bystrica 

5. Ing. Ján Hronec, Moskovská 25, 974 01  Banská Bystrica 

6. SPF Braislava, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 

 

Dotknuté orgány(doručenka doporučene) 

5. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

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

7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01  Trenčín 

8. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR, Okresný dopravný inšpektorát, Kvetná súp. č. 7, 911 42  Trenčín 

9. Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01  Ilava 

10. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova  3, 911 01  

Trenčín 

11. Orange Slovensko, a.s., Letná 796/9, 921 01  Piešťany 

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

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

14. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Martina Rázusa  104, 010 01  Žilina 

15. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11  Bratislava 

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

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

 

Na vedomie: 

Obec Košeca – špeciálny stavebný úrad 

 

 

 

 

 

 

 


