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OBEC NEPORADZA
Obecný úrad, 913 26 Neporadza
dňa 07.07.2022

OcÚN 164/2022-02/Mi
Vybavuje : Ing. Jozef Mitický, tel. 0902911218.
mitoun@centrum.sk

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 odst. 4 stavebného zákona a musí byť
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Trenčianske Mitice.
VYVESENÉ DŇA:
ZVESENÉ DŇA:
POTVRDENÉ DŇA:
PRIPOMIENKY: boli – neboli

________________________
Obec Trenčianske Mitice

Vec: Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby: „Miestna komunikácia Kračiny
SO.01 komunikácia, vybudovanie dvoch prístupových komunikácií“

ROZHODNUTIE
Navrhovateľ, ktorým je Obec Trenčianske Mitice v zastúpení starostkou Bc.
Janou Šebáňovou podal dňa 05. 05.2022 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení
stavby: „Miestna komunikácia Kračiny SO.01 komunikácia, vybudovanie dvoch
prístupových komunikácií“. Vetva 1 komunikácie na parcele CKN 4212, 2430, 2431,
2432/2, 2433, 2434, 2435, 4198, Vetva 2 komunikácie na parcele CKN 4211, 2416,
2417/1, 2417/2, 2418/2, 2419/2, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 4198
katastrálnom území Trenčianske Mitice.
Obec Neporadza ako príslušný stavebný úrad na základe určenia podľa §119
ods.3 v spojení s § 117 ods. 1. zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a čl. I.
§5 bod 1 zák.č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný
poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojené s §27 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, posúdila
predložený návrh podľa § 35 až 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené
dotknutými organizáciami a orgánmi. Oznámil začatie územného konania a nariadil
ústne pojednávanie. Na základe tohto posúdenia podľa § 39a stavebného zákona
vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby:

„Miestna komunikácia Kračiny SO.01 komunikácia,
vybudovanie dvoch prístupových komunikácií“.
navrhnutá na pozemkoch:
Vetva 1 komunikácie na parcele CKN 4212, 2430, 2431, 2432/2, 2433, 2434, 2435, 4198
Vetva 2 komunikácie na parcele CKN 4211, 2416, 2417/1, 2417/2, 2418/2, 2419/2, 2420,
2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 4198 katastrálnom území Trenčianske Mitice tak ako je to
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zakreslené v situačnom výkrese, overenej projektovej dokumentácie, ktorý tvorí
neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia pre účastníkov konania.
I. Stručný popis
Projektová dokumentácia rieši v rámci objektu SO.01 Komunikácia, vybudovanie
dvoch prístupových komunikácií, v novej obytnej časti smerom k Poľnohosp.
družstvu, pre potreby sprístupnenia plánovanej výstavby IBV. Riešené územie sa
nachádza na území obce Trenčianske Mitice, lokalita Kračiny. Dopravný prístup do
územia je po existujúcej sieti miestnych komunikácií, kde sa navrhované komunikácie
napájajú na existujúcu miestnu komunikáciu v katastrálnom území Trenčianske
Mitice par. č. 4198, kde správcom a vlastníkom je Obec Trenčianske Mitice. Táto sa
stykovou križovatkou napája na cestu III/1862.
Jestvujúca miestna komunikácia je obojsmerná, spevnená, s nespevnenými
krajnicami, šírka spevnenej časti komunikácie v mieste vjazdov navrhovaných
komunikácií je premenná cca 4,30m. Táto komunikácia sa plánuje rekonštruovať a
tým sa zmenia jej technické parametre, výškové, šírkové aj konštrukčné vrstvy
vozovky. Objekt SO.01 Komunikácia tieto zmeny zohľadňuje len do tej miery v akej
mu boli od vlastníka a správcu komunikácie Obce Trenčianske Mitice poskytnuté.
Smerové a šírkové pomery
Navrhovaný objekt SO.01 Komunikácia sa skladá z dvoch vetiev, vetva 1 a vetva 2.
Navrhovaná komunikácia vetva 1 bude riešená ako dvojpruhová obojsmerná miestna
obslužná komunikácia funkčnej triedy C3, kategórie MO 6,0/30, kde šírka jazdného
pásu medzi obrubníkmi je 5,00 m a jazdné pruhy sú šírky 2x2,50m bez chodníka. Po
ľavej strane sa nachádza zelený pás šírky 0,50m (bezpečnostný odstup), za ktorým
musí zostať priestor šírky 0,30m na umiestnenie verejného osvetlenia. Po pravej
strane je zelený pás šírky 0,50m (bezpečnostný odstup). Navrhovaná komunikácie je
zaslepená, na konci sa navrhuje obratisko v tvare „T“.
Dĺžka navrhovanej komunikácie vetva 1 je 168,33 m s jednostranným pravým
priečnym sklonom 2%. Smerovo je celá komunikácia vedená v priamej, bez
smerových oblúkov. Na priľahlú miestnu komunikáciu sa napája prostredníctvom
navrhovanej stykovej križovatky, kde polomer vnútorných hrán smerových oblúkov je
R= 6,00m v zmysle STN 73 6102, čl. 6.9.1. Celková úprava na priľahlej komunikácii
v mieste vjazdu je cca 16,89 m.
Navrhovaná komunikácia vetva 2 bude riešená ako dvojpruhová obojsmerná miestna
obslužná komunikácia funkčnej triedy C3, kategórie MO 6,0/30, kde šírka jazdného
pásu medzi obrubníkmi je 5,00m a jazdné pruhy sú šírky 2x2,50m bez chodníka. Po
ľavej strane sa nachádza zelený pás šírky 0,50m (bezpečnostný odstup), za ktorým
musí zostať priestor šírky 0,30m na umiestnenie verejného osvetlenia. Po pravej
strane je zelený pás šírky 0,50m (bezpečnostný odstup). Navrhovaná komunikácie je
zaslepená, na konci sa navrhuje obratisko v tvare „T“.
Dĺžka navrhovanej komunikácie vetva 2 je 157,87m s jednostranným pravým
priečnym sklonom 2%. Smerovo je celá komunikácia vedená v priamej, bez
smerových oblúkov. Na priľahlú miestnu komunikáciu sa napája prostredníctvom
navrhovanej križovatky, kde polomer vnútorných hrán smerových oblúkov je
R=6,00m v zmysle STN 73 6102, čl. 6.9.1. Celková úprava na priľahlej komunikácii
v mieste vjazdu je cca 17,08 m.
Návrh priestorového riešenia objektu SO.01 Komunikácia, vetva 1 a vetva 2
vychádzal s jestvujúcich hraníc pozemkov v danej lokalite.
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Samotná jestvujúca miestna (obecná) komunikácia k PD sa v mieste napojenia nových
vetiev komunikácie navrhuje šírkovo upraviť tak, aby svojimi šírkovými parametrami
zodpovedala kategórii MO 6,0/30.
Výškové pomery
Z dôvodu navrhovaného odvodnenia komunikácie a takisto z dôvodu jej výškového
osadenia do terénu je táto riešená pozdĺžnym aj priečnym sklonom smerom k
navrhovaným odvodňovacím zariadeniam.
Priečne a pozdĺžne sklony komunikácií sú navrhnuté tak, aby zabezpečovali
dostatočné odvodnenie povrchu plôch, pričom smerové aj výškové riešenie v plnom
rozsahu rešpektuje priestorové možnosti pozemku.
Výškové osadenie komunikácií zohľadňuje výškové vedenie existujúcej obecnej
komunikácie a čo najvernejšie kopíruje exitujúci terén. Pozdĺžny sklon komunikácie
vetvy 1 je 4,8% a 8,5%, kde sa medzi tieto dva polygóny vloží výškový oblúk R400.
Pozdĺžny sklon komunikácie vetvy 2 je 4,3% a 9,0%, kde sa medzi tieto dva polygóny
vloží výškový oblúk R250.
Priečne a pozdĺžne sklony komunikácií sú navrhnuté tak, aby zabezpečovali
dostatočné odvodnenie povrchu plôch, pričom smerové aj výškové riešenie v plnom
rozsahu rešpektuje priestorové možnosti pozemku.
Upozorňujeme, že výška napojenia na priľahlú miestnu komunikáciu sa môže po
rekonštrukcii miestnej komunikácie zmeniť, tomu treba prispôsobiť aj objekt SO.01
Komunikácia.
Obrubníky
Komunikácia bude od okolitej plochy oddelená cestnými nábehovými betónovými
obrubníkmi 200/150/1000 osadenými do betónu C16/20-X0, XF4 s bočnou oporou a
vyškárovaním cementovou maltou, ktoré sú oproti vozovke osadené bez prevýšenia
(nábeh obrubníka tvorí prevýšenie 50mm).
V mieste novonavrhovaných stykových križovatiek bude osadený cestný obrubník
rovný 150/260/1000, ktorý by mal byť súčasťou rekonštruovanej miestnej
komunikácie. Osadí sa bezbariérovo bez prevýšenia.
Odvodnenie
Odvodnenie komunikácie aj vetvy 1 aj vetvy 2 je zabezpečené ich priečnym a
pozdĺžnym spádovaním do navrhovaného odvodňovacieho systému - navrhovaných
uličných vpustov. V rámci výstavby riešeného objektu je potrebné na komunikácii
osadiť 4 uličné vpuste (dve vpuste na vetve 1 a dve na vetve 2) s mrežou a nálevkou s
kalovým košom – STN 13 6331. Mreža vpustu musí zodpovedať zaťaženiu pre ťažkú
dopravu – tr.D400.
Odvodnenie pláne komunikácií je zaistené ich priečnym sklonom 3% smerom k
trativodnej ryhe šírky 500 mm, v ktorej v pieskovom lôžku hr. 50 mm je drenážna
flexibilná perforovaná trubka ∅160 mm so zaústením do riešenej kanalizácie. Dno
ryhy bude umiestnené v nenamŕzavej hĺbke, min. však 250mm pod niveletou cestnej
pláne, resp. min. 100mm pod niveletou upravenej cestnej pláne.
Zásyp ryhy sa vykoná drveným kamenivom fr. 32-63.
Zaústenie vpustí a pozdĺžnej drenáže bude do dažďovej kanalizácie.
Posúdenie stavby podľa § 37 ods. 1 stavebného zákona:
Podľa platného územného plánu obce VZN č. 3/2014 schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva Trenčianske Mitice dňa 5.11.2014 pod č. 42/2014, VZN č. 4/2016
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Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN, schválené uznesením Obecného zastupiteľstva
Trenčianske Mitice dňa 14. 12. 2016 pod č. 55/2016 a VZN č. 3/2019 Zmeny
a doplnky č. 2 ÚPN, schválené dňa 15.10.2019 uznesením Obecného zastupiteľstva
Trenčianske Mitice č. 58/2019 - je predmetná lokalita definovaná regulatívom ako
NB– obytné územie so zástavbou s rodinnými domami, s potrebnou infraštruktúrou.
Je preukázané, že stavba je v súlade s územným plánom.
II. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického
riešenia stavby s okolitým životným prostredím.
1. Projektovú dokumentáciu na zmenu o využití územia vypracoval:
PROmat TN plus s.r.o., Trenčín
Zodp. projektant : Ing. Matečný, ASI 6466*I2 - Konštrukcie inžinierskych
stavieb
2. Navrhovateľ je povinný zohľadniť požiadavky dotknutých orgánov k ďalšiemu
stupňu a zapracovať ich do dokumentácie pre stavebné povolenie.
3. Na základe vydaného rozhodnutia o umiestnení stavby bude spracovaná
dokumentácia pre stavebné povolenie.
4. Stavebné povolenie bude vydané Špeciálnym stavebným úradom pre cestnú
dopravu a pozemné komunikácie, Obcou Trenčianske Mitice.
Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a
dotknutých organizácií a požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických
požiadaviek na výstavbu a zo STN:
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-TNOSZP3-2021/026638-002 zo dňa 30. 08. 2021
1. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a
plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch (zaradenie odpadu, triedenie podľa
druhov, zabezpečenie spracovania odpadu v zmysle hierarchie odpadového
hospodárstva, odovzdanie odpadov len osobe oprávnenej podľa zákona,
evidencia, ohlasovanie údajov z evidencie, atď.)
2. Zabezpečiť zhromažďovanie a skladovanie vytriedených odpadov podľa druhov
na vyčlenených plochách a vhodných nádobách, kontajneroch a zabezpečiť ich
pred zhodnotením, odcudzením, alebo iným nežiaducim účinkom do doby ich
odovzdania oprávneným organizáciám.
3. Odpady zneškodňované skládkovaním je možné uložiť len na povolených
skládkach odpadov.
4. Použitie stavebných odpadov a výkopovej zeminy na terénne úpravy a
skladovanie výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím je možné len
na základe povolenia stavebného úradu a v súlade s platnými predpismi v
odpadovom hospodárstve (súhlas podľa zákona o odpadoch udeľuje Okresný
úrad v sídle kraja).
5. Ku kolaudačnému konaniu predložiť evidenciu vzniku odpadov z realizácie
predmetnej stavby a doklady o ich nakladaní v súlade s ustanoveniami zákona o
odpadoch. K dokumentácii v kolaudačnom konaní je potrebné vyjadrenie štátnej
správy odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o
odpadoch.
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-TNOSZP3-2021/026408-002, zo dňa 25. 08. 2021
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Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia po preskúmaní predložených
podkladov a súvisiacej dokumentácie určuje k vydaniu územného rozhodnutia a
stavebného povolenia v súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z. z. nasledovné
podmienky:
1. Každý povinný podľa § 4 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. pri vykonávaní
akejkoľvek činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo
živočíchy alebo ich biotopy postupovať' tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému
úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu. V prípade výskytu chránených druhov
živočíchov, rastlín a skamenelín .je potrebné bezodkladne informovať orgán
štátnej správy ochrany prírody a krajiny a zabezpečiť ich ochranu podľa pokynov
konajúceho orgánu ochrany prírody a krajiny.
2. V prípade výrubu drevín je potrebné postupovať v súlade s ustanovením § 47
zákona č. 543/2002 Z. z., a nasl. vyhlášky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon.
3. Pri realizácii stavebnej činnosti (najmä pri zemných prácach) je nevyhnutná
regulácia rozširovania nepôvodných druhov rastlín v súlade s § 7 zákona č.
543/2002 Z. z. a odstraňovanie inváznych druhov v súlade so zákonom č.
150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych
nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-TNOSZP3-2021/025154-002 zo dňa 17. 08. 2021.
Z hľadiska ochrany vodných pomerov v území je navrhované riešenie možné za
dodržania nasledovných podmienok:
• Nakoľko sa predmetná stavba bude uskutočňovať v ochrannom pásme
vodárenského zdroja, k jej povoleniu je potrebný súhlas Okresného úradu
Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie — oddelenia ochrany prírody a
vybraných zložiek životného prostredia v zmysle § 27 ods. 1, písm. a), b)
vodného zákona. O súhlas je potrebné požiadať osobitným listom a doložiť
stanovisko správcu vodárenského zdroja.
• Podľa § I ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. „súčasťou diaľnic, ciest a miestnych
komunikácií sú všetky zariadenia, stavby, objekty a diela, ktoré sú potrebné pre
úplnosť, na zabezpečenie a ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a na
zaistenie bezpečnej, rýchlej, plynulej a hospodárnej premávky na nich". Dažďová
kanalizácia slúžiaca výhradne pre pozemnú komunikáciu je jej súčasťou (§ 16
ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. „súčasťou povoľovania stavby pozemnej
komunikácie podľa odseku 1 sú aj jej súčasti"). Okresný úrad Trenčín, odbor
starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy vydá
iba povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. I písm. d) vodného
zákona — vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd. O
povolenie na osobitné užívanie vôd je potrebné požiadať pred vydaním
stavebného povolenia na komunikácie, prílohou musí byt' aj hydrogeologický
posudok, ktorý zhodnotí vlastnosti podložia a vhodnosť vypúšťania vôd z
povrchového odtoku do podzemných vôd v danej lokalite.
• Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby a pri prevádzkovaní
stavby, bude stavebník rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky
číslo 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s
nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení
mimoriadneho zhoršenia vôd.
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne č.
RUVZ/2021/03864-002, zo dňa 12.08.2021- súhlasí:
• Zároveň sa investorovi stavby ukladá povinnosť:
• Pri výkopových prácach použiť stroje a strojné zariadenia s dobrým technickým
stavom tak, aby nedošlo k úniku škodlivých (ropných látok) do prírodného
prostredia.
• Opravy a údržbu stavebných mechanizmov nevykonávať v ochrannom pásme
vodárenského zdroja.
• Prípadné zariadenie stavebného dvora, parkovanie mechanizmov a nákladných
vozidiel vykonávať mimo územia ochranného pásma, v prípade krátkodobého
parkovania v tomto území umiestniť pod motorovú časť nepriepustné vane.
• Počas výkopových prác je potrebné mat' k dispozícii vhodný sorbet (napr. Vapex)
na okamžitú likvidáciu prípadného havarijného úniku ropných látok.
• Prípadný kontaminovaný materiál ropnými látkami uložiť do nepriepustného
kontajnera a odviezť ho na miesto k tomu určené.
• Všetky odpady vznikajúce pri demontáži musia byt' odvezené z územia
ochranného pásma a odovzdané na likvidáciu oprávneným subjektom.
• Upozorniť pracovníkov dodávateľa stavebných prác na existenciu ochranného
pásma vodárenského zdroja.
• Zahájenie prác oznámiť prevádzkovateľovi vodárenského zdroja - Trenčianske
vodárne a kanalizácie, a.s. Trenčín.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne - ORHZ-TN1633-001/2021, zo dňa 12. 8. 2021- s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí
bez pripomienok
Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava zo
dňa 15. 08. 2021
1. Pri výstavbe stavebného objektu doporučujeme koordináciu prác so ZSDIS, a.s. z
dôvodu výstavby prípojky VN, transformačnej stanice a distribučných rozvodov
NN.
2. Pred započatím výkopových prác požadujeme vytýčiť existujúce podzemné
vedenia v majetku Západoslovenskej distribučnej, a.s., ktoré sa nachádzajú v
záujmovom priestore.
3. V zmysle elektrizačného Zákona č.251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení
žiadame rešpektovať existujúce podzemné vedenia nenarušiť stabilitu
existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacích sústav vonkajších a
zemných vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom priestore.
4. Pri výkopových prácach žiadame dodržať priestorovú normu STN 736005. 4. Pri
stavbe dôjde k prácam v blízkosti NN nadzemného vedenia a budú sa v ňom
pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými
prácami na stavbe. Žiadame Vás o dodržiavanie ustanovení § 43 Zákona o
energetike č.251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je
nutné vykonať poučenie, (oboznámenie) o zásadách bezpečnosti práce v blízkosti
tohoto vedenia a o možnosti vzniku smrteľného úrazu elektrickým prúdom v
prípade ich porušenia.
5. Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá
projektant.
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SPP a.s. Nové Mesto nad Váhom zo dňa 17. 06. 2022, č. TD/PS/0346/2022/Ga
SÚHLASÍ s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich
podmienok:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností
je stavebník povinný požiadať' SPP—D o vytýčenie existujúcich plynárenských
zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPPD www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie
plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne, 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 zariadeniam,
- zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a
križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
- zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní
existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.
OSOBITNÉ PODMIENKY: žiadne,
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný
závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany
- Ako správca vodných tokov a vlastník dotknutých pozemkov dávame k
predloženej projektovej dokumentácii nasledovné stanovisko:
- Daným územím preteká upravený BP Mitického potoka (Viciansky potok),
hydrologické číslo poradia: 4-21-11, bez založeného čísla v správcovstve, ktorý je
evidovaný na pozemku parc. č. KN-C 4206, vedenom na LV č. 2446 v správe
SVP, š.p.
- K umiestneniu navrhovanej komunikácie nemáme zásadné výhrady.
- S navrhovanou PD resp. s vyústením dažďových vôd cez dva novonavrhované
výpustné objekty nesúhlasíme.
- Požadujeme vzhľadom na zadržanie vody v krajine dažďové vody z navrhovanej
komunikácie likvidovať v danom území napr. do vsakovacieho zariadenia. Návrh
odvádzania dažďových vôd žiadame zapracovať do PD pre stavebné povolenie.
- Ďalší stupeň PD aj s technických riešením odvádzania dažďových vôd žiadame
predložiť na odsúhlasenie našej organizácii.
Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor OU-TN-PL01-2021/025583002, zo dňa 19. 08. 2021.
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Nakoľko schváleniu územného plánu obce Trenčianske Mitice predchádzal súhlas
orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 22 zákona), v zmysle § 13 a nasl. zákona,
OU-TN-PLO ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy nemá námietky k
predloženému zámeru použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky
zámer na predmetných parcelách.
Toto vyjadrenie neumožňuje akúkoľvek nepoľnohospodársku činnosť na predmetnom
pozemku.
Zároveň podotýkame, že v prípade trvalého záberu poľnohospodárskej pôdy je
potrebné po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia pred vydaním
stavebného povolenia požiadať OU-TN-PLO o trvalé odňatie poľnohospodárskej
pôdy resp. o stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde v
zmysle § 17 a nasl. zákona.
V prípade dočasného záberu poľnohospodárskej pôdy je žiadateľ povinný pred
začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde
vyžiadať si v zmysle § 17 alebo § 18 zákona stanovisko orgánu ochrany
poľnohospodárskej pôdy (§ 23 zákona), v ktorom OU-TN-PLO určí podmienky
nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy a lehotu na uvedenie pôdy
do pôvodného stavu.
Krajský pamiatkový úrad Trenčín zo dňa 03.09.2021, č. KPUTN-2021/168622/72517/NIP
1. Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme
písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením
kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo
oznámenia
je
k
dispozícii
na
internetovej
adrese:
https://www.pamiatkv.sk/skipage/na-stiahnutie
2. 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 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 nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä
zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu.
Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z
nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami
archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba
podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu 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.
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, č. VTIR2021/2044-2, zo dňa 31.8.2021- S umiestnením a technickým riešením navrhovanej
stavby súhlasí
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V predmetnej lokalite v mieste pripojenia navrh. komunikácie na jestvujúcu MK
sa nachádzajú inž. siete v našej správe — vodovod DN 100. Tento žiadame
vopred vytýčiť na základe objednávky pracovníkmi našej spoločnosti (p. Repa,
kontakt: repa@tvkas.sk, tel.: 0903/ 403 627) a následne plne rešpektovať v zmysle
STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a zákona č.
442/2002 Z. zák. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19, odst. 2
a 5. Podľa citovaného zákona je ochranné pásmo vodovodného potrubia do DN
500 1,5 m a od DN 500 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného
potrubia. Zemné práce v ochrannom pásme vodovodného potrubia požadujeme
vykonávať výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov. V tomto pásme
je okrem iného zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré
obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť ich
technický stav.
Upozorňujeme Vás, že v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách § 27, odst. 4 je stavebník povinný na svoje náklady
bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo
verejného vodovodu majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácií alebo inej
stavbe.
S umiestnením obrubníkov nad inžinierske siete v správe našej a.s. nebudeme
súhlasiť.
Upozorňujeme Vás, že k zaústeniu dažďových odpadových vôd z navrhovaných
komunikácií do miestneho potoka je potrebné vyžiadať si stanovisko od správcu
toku.
Upozorňujeme Vás, že predmetná stavba sa nachádza v pásme hygienickej
ochrany 11. stupňa vodných zdrojov Mníchova Lehota, Trenčianske Mitice,
Červený hostinec a Neporadza, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím vydaným
Obvodným úradom životného prostredia v Trenčíne pod č.j. OÚžP/2008/03032 —
004 TN1 zo dňa 10.11. 2008. V území rozsahu ochranného pásma II. stupňa je na
základe rozhodnutia možné povoliť výstavbu obytných budov a iných zariadení
len pokiaľ tieto nemôžu negatívne ovplyvniť akosť a zdravotnú nezávadnosť
podzemných a povrchových vôd a ak sa na zariadeniach vykonajú také opatrenia,
ktorými sa vylúči možnosť znečistenia podzemných a povrchových vôd. Na
základe uvedeného požadujeme počas výstavby rodinného domu stavebné práce
zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných vôd a tým k
znehodnoteniu vodného zdroja, vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byt'
v bezchybnom technickom stave. Pri prevádzkovaní objektu nevykonávať opravy
vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, pri ktorých sa vyžaduje manipulácia s látkami
škodiacimi vodám,
stavebník a budúci prevádzkovateľ objektu je povinný dodržať režim činností a
spôsob hospodárenia uvedený v rozhodnutí o ochranných pásmach vodných
zdrojov Mníchova Lehota, Trenčianske Mitice a Neporadza.
PD k výstavbe nových inžinierskych sietí pre plánovanú lokalitu IBV požadujeme
predložiť na našu spoločnosť na odsúhlasenie.

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne, č. ORPZTN-0D1-224-001/2021, zo dňa 02. 09. 2021- dáva nasledovné súhlasné záväzné
stanovisko pre potreby územného rozhodnutia za dodržania nasledovných
podmienok:
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1.
2.

3.

4.
5.

Komunikácie, spevnené plochy a verejné osvetlenie navrhnúť v súlade s
platnými technickými normami.
Polomery vnútorných smerových oblúkov v križovatkách musia spĺňať
podmienky STN 73 6110 a STN 73 6102 tak, aby bol zabezpečený bezkolízny
prejazd vozidiel.
Zabezpečiť dostatočné rozhľadové pomery v križovatkách vyprázdnením
rozhľadových polí a odsunutím pevných prekážok od komunikácií na vzdialenosť
min. 0,5 m.
Dôsledne riešiť odvodnenie komunikácií a spevnených plôch v napojení na
jestvujúcu komunikáciu.
Použité dopravné značenie musí spĺňať podmienky STN 01 8020 (VL 6.1),
Vyhlášky MV SR č.30/2020 Z.z. a §61 Zákona č. 8/2009 Z.z.

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – vyjadrenie č. 6612132572
zo dňa 28.10.2021– dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej
len SEK)
• Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011
Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o
ochrane proti rušeniu.
• Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení,
v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v
prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu
alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 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 overeného
správou sieti: František Chupáč, frantísek.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 upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011
Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných
vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné
preložiť zrealizovať' prekládku SEK.
• Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí
figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas
výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách
prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
• V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s.
a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť
nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
• Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením
povinností podra § 68 zákona č. 35112011Z.z. o elektronických komunikáciách v
platnom znení.
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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.
Vytýčenie polohy SEK spoločnosť Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA,
s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej
cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vviadrenia
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené
body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré
tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené.
Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie
výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať,
prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na
verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu
pre územné rozhodnutie dopínať aj telekomunikačnú prípojku.
Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
Prílohy k vyjadreniu:
• Všeobecné podmienky ochrany SEK
• Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa
Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017. V § 67e ods. 1zákona c. 351/2011 Z. z. o
elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené
budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov,
na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené
vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.
za prevádzkovateľa SEK
Slovak Telekom, a.s. upozorňuje na možnosť elektronického podania žiadosti cez
internetový portál https://www.telekom.sk/vvjadrenia/layout/layoutl.asbx, bližšie
informácie
na
stránkehttps://www.telekom.sk/wiki/ostatne/informacie-prestavebnikov-a-developerov.
Elektronický podaj a odber je pre žiadateľov najlacnejší a najrýchlejší.
Vytlačené elektronicky doručené Vyjadrenie obsahuje náležitosti úradnej listiny
(pečiatka, podpis) a je použiteľné pre všetky prípady rovnako ako v pripadne
Vyjadrenia doručeného poštou.
Všeobecné podmienky ochrany SEK
V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so
SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do
ochranného pásma týchto sietl, je stavebník po konzultácii so zamestnancom
Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených
zamestnancom Slovak Telekom,a.s.
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Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia
Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať' práce súvisiace s
preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný
partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble,
potrubia) s rôznou funkčnosťou.
Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené
zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné
opatrenia tým, že zabezpečí:
Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na
povrchu terénu,
Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce,
s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré
boli na jeho ochranu stanovené
Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú
odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej
polohy na povrchu terénu
Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a
zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali
nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu,
krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej
polohy zariadenia
Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo
0800123777
Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že
spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za
zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť
krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného
zamestnanca ST.
V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť
ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu
vedení v plnom rozsahu.

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona dva roky odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti.

Odôvodnenie:
Navrhovateľ, ktorým je Obec Trenčianske Mitice v zastúpení starostkou Bc.
Janou Šebáňovou podal dňa 05. 05.2022 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení
stavby: „Miestna komunikácia Kračiny SO.01 komunikácia, vybudovanie dvoch
prístupových komunikácií“. Vetva 1 komunikácie na parcele CKN 4212, 2430, 2431,
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2432/2, 2433, 2434, 2435, 4198, Vetva 2 komunikácie na parcele CKN 4211, 2416,
2417/1, 2417/2, 2418/2, 2419/2, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 4198
katastrálnom území Trenčianske Mitice.
Obec Neporadza ako príslušný stavebný úrad na základe určenia, oznámil
začatie územného konania a nariadil ústne pojednávanie dňa 03.06.2022. Oznámenie
bolo doručené verejnou vyhláškou na úradnej tabuli Obce Trenčianske Mitice
v súlade s § 36 odst. 4 stavebného zákona. Účastníci konania boli v oznámení
poučení že môžu do podkladov nahliadnuť počas úradných dní a prípadne námietky
uplatniť pred dňom ústneho konania na obecnom úrade Trenčianske Mitice, resp.
stavebnom úrade ktorým je Obec Neporadza, najneskôr na miestnom pojednávaní,
pretože na neskôr podané námietky a pripomienky nebude prihliadnuté.
V uvedenej lehote neboli uplatnené žiadne námietky ku konaniu.
Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby a zistil, že jej umiestnenie
zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám
neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.
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.
Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a zainteresovaných
organizácií boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. o
umiestnení stavby tak, ako je uvedené vo výroku.
Stavebný úrad preskúmal návrh aj z hľadiska vlastníctva pozemku a zistil, že
navrhovateľ má k pozemkom, na ktorom by mala byť stavba umiestnená vlastnícke
právo a tiež súhlas od vlastníkov pozemkov pre rozšírenie komunikácie.
Stavebné povolenie bude vydané Špeciálnym úradom pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie, Obcou Trenčianske Mitice.
Bolo doložené:
- Projektová dokumentácia stavby
- návrh na vydanie UR
- Kópia katastrálnej mapy
- Listy vlastníctva
- súhlasy vlastníkov
Vyjadrenia dotknutých orgánov
- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-TN-OSZP32021/026638-002 zo dňa 30. 08. 2021
- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-TN-OSZP32021/026408-002, zo dňa 25. 08. 2021
- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-TN-OSZP32021/025154-002 zo dňa 17. 08. 2021
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne č.
RUVZ/2021/03864-002, zo dňa 12.08.2021
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne - ORHZ-TN1633-001/2021, zo dňa 12. 8. 2021 Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom
Čulenova 6, 816 47 Bratislava zo dňa 15. 08. 2021
- SPP a.s. Nové Mesto nad Váhom zo dňa 17. 06. 2022, č. TD/PS/0346/2022/Ga
- Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor OU-TN-PL01-2021/025583-002,
zo dňa 19. 08. 2021
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Krajský pamiatkový úrad Trenčín zo dňa 03.09.2021, č. KPUTN-2021/168622/72517/NIP

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov
oslobodené od poplatkov.

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 Neporadza. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.
Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných
prostriedkov.

Mgr. Ján Haninec
starosta Obce Neporadza

Doručí sa:
1. Obec Trenčianske Mitice
2. Obec Neporadza
3. PROmat TN plus s.r.o., Trenčín, Matice slovenskej 447/56, 91105 Trenčín projektant
4. Verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona –veľký počet účastníkov
konania
Na vedomie:
5. Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne, Hviezdoslavova 3, Trenčín
6. Okresný úrad Odbor životného prostredia - Hviezdoslavova 3, Trenčín
7. Okresný úrad, odbor pozemkový a lesný, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Jesenského 4, 911 01 Trenčín
10. Západoslovenská Distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
11. Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., 1. mája 11, 911 01 Trenčín
12. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
13. Slovak Telecom, a.s., Centrum služieb infraštruktúry sever, Poštová č. 1, 010 08
Žilina
14. Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 821 08
15. SVP, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany
16. SVP, š.p. Správa povodia hornej Nitry, Škultétyho 15, 955 01 Topoľčany
17. Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

