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  OBEC  CHOCHOLNÁ-VELČICE 
Stavebný úrad, 913 04 Chocholná-Velčice 312 

 
SÚ Ch-V 191/2022-004/HuR                                                                                               dňa 20.01.2022 

 

ROZHODNUTIE 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 
Navrhovatel Ing. Zuzana Birásová Pod Sokolice 523/32, 911 01 Trenčín, v zastúpení na základe 
plnomocenstva zo dňa 05.05.2022, Ing. Karol Hrdlička, Halalovka 30, 911 08  Trenčín, podal dňa 
09.12.2022 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby:  
 

„Objekty pre bývanie a rekreáciu Chocholná-Velčice“ 
 

SO 101- SO 105 OBJEKT PRE BÝVANIE A REKREÁCIU 
SO 01 NN rozvod 
SO 02 CHRÁNIČKA HDPEo40 
SO 03.1- SO 03.5 PRÍPOJKY NN 
SO 07 OPLOTENIE 

 
umiestnenej na pozemkoch v katastrálnom území obce Chocholná-Velčice, KN-C parc. čísla 
 

1645/7 1645/8 1645/9 1645/10 1645/11 
 

druh pozemkov – zastavaná plocha a nádvorie a orná pôda. Pozemky sú vedené na LV číslo 3971. 
 
Obec Chocholná Velčice ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) 
posúdila predložený návrh podľa § 35 až 38 stavebného zákona, zosúladila stanoviská uplatnené 
dotknutými organizáciami a orgánmi, posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na 
základe tohto posúdenia podľa § 39a stavebného zákona vydáva 

 

rozhodnutie o umiestnení stavby 
 

„Objekty pre bývanie a rekreáciu Chocholná-Velčice“ 
 

SO 101- SO 105 OBJEKT PRE BÝVANIE A REKREÁCIU 
SO 01 NN rozvod 
SO 02 CHRÁNIČKA HDPEo40 
SO 03.1- SO 03.5 PRÍPOJKY NN 
SO 07 OPLOTENIE 

 
I. Stručný popis stavby, architektonické a konštrukčné riešenie:   
 

Stavebné objekty   SO 01 NN rozvod, SO 02 CHRÁNIČKA HDPEo40 a SO 03.1- SO 03.5 PRÍPOJKY NN 
sa riešia samostatným konaním. 
 

SO 101- SO 105 OBJEKT PRE BÝVANIE A REKREÁCIU 
Stavebne objekty pre bývanie a rekreáciu SO 101 až SO 105 budú jednopodlažné , nepodpivničené 
stavby, zastrešene sedlovou strechou. Pôdorys objektu je v tvare „obdĺžnika s výrezom“ s 
pôdorysnými rozmermi 12,0m x 9,40m. Objekty budú murovane z keramických tvárnic s 
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kontaktným zateplovacím systémom, s úpravou exteriérovej fasády v kombinácii dreveného 
obkladu, a bielej omietky.  
Prístup k jednotlivým objektom pre bývanie a rekreáciu je priamo z miestnej asfaltovej komunikácie 
III/1876 . Ku každému objektu prislúchajú 3 parkovacie miesta na pozemku investora. Pozemky 
prislúchajúce k jednotlivým objektom pre bývanie a rekreáciu budú oplotené, z uličnej strany bude 
umiestnená posuvná brána pre autá a bránka pre peších. 
Všetky objekty pre bývanie a rekreáciu budú napojene na verejný rozvod elektrickej energie , na 
vodu z jestvujúcej studne umiestnenej na pozemku investora. Splašková kanalizácia je riešená do 
novovybudovanej žumpy na pozemku stavebníka. Dažďové vody zo strechy budú odvádzané voľne 
na terén na pozemku stavebníka. Vykurovanie objektov bude tepelným čerpadlom a krbom na 
drevene palivo. 
 

Prípojka vody  
Nakoľko v predmetnej lokalite nie je verejný vodovod, na pozemku investora sa nachádza 
jestvujúca studňa. Zo studne bude potrubím PE DN 25 pitná voda privedená do jednotlivých 
objektov SO 101 - SO 105, kde bude na potrubí osadená spojka so závitovým spojom a následné 
guľový uzáver DN 25mm (hlavný uzáver). V prípade nadmernej tvrdosti vody doporučujeme na 
hlavnom prívode osadiť úpravu vody na domäkčenie vody elektromagnetickú úpravu vody EZV 25T. 
Navrhovaný rozvod SV bude vedený v priečkach a v podlahe daného podlažia a bude privedený k 
jednotlivým výtokom. Vodovodné batérie budú napojene cez rohové ventily DN-15, automat. 
práčka a umývačka riadu budú napojené cez práčkový ventil s prípojkou na hadicu T212-15.  
Špecifická spotreba vody podľa smernice pre výpočet spotreby vody: 
Výpočet množstva vody: 
4 osoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 l . os. deň-1 x. 4 os = 400 l . deň-1 
Spotreba vody za deň . . . . . . . . . . . . .  Q denné = 0,0046 l . s-1 
Max. denná spotreba . . . . . . . . . . . . .  Q denné max = 0,0083 l . s-1 
Max. hod. spotreba . . . . . . . . . . . . . .  Q max. hod = 0,013 l . s-1 
Ročná spotreba vody . . . . . . . . . . . . .  Qr = 146 m3 . rok-1 
 

Požiarna nadrž  
V jestvujúcej studni na pozemku vo vlastníctve investora bude vsadená odbočka DN 50/40mm pre 
napustenie požiarnej nádrže TT PN V=14,0m3. 
Požiarna nadrž je navrhnutá prefabrikovaná TECHNO TIP - TT PN 14 pôdorysných rozmerov 
4,5x2,6m, celková výška vrátane prefabrikovanej krycej dosky je 1,850m. Vstup do nádrže je možný 
cez 2 vstupne otvory v zákrytovej doske, nad ktorými budú vybudovane vstupne komíny z prefabrik. 
bet. skruži, ktoré budú ukončené liatinovými poklopmi DN 600, zaťaž. B125. 
Nádrž bude mechanicky dopúšťaná z prívodu SV DN40mm samostatným potrubím PE DN 40mm zo 
studne. Prívod vody do požiarnej nádrže bude vybavený plavákovým ventilom závitovým HAWLE č. 
1600 DN 40mm umiestneným priamo v požiarnej nádrži. 
 

SO 07 OPLOTENIE 
Nové oplotenie pozemkov sa zrealizuje zo všetkých strán a medzi jednotlivými rodinnými domami. 
Stavba oplotenia a jej prevádzka sa zrealizuje na základe súhlasu, resp. vyjadrenia orgánu ochrany 
prírody, nakoľko predmetné územie sa nachádza v II. stupni ochrany prírody.  
 

ROZSAH A USPORIADANIE STAVENISKA 
Vjazd a výjazd na stavenisko bude zriadený z jestvujúcej komunikácie III/1876. Vozidla opúšťajúce 
zriadene stavenisko budú v plnom rozsahu rešpektovať podmienky vyplývajúce z tzv. Cestného 
zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách), v úplnom znení vyhlásenom pod. č. 193/1997 
Z. z. zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev (čiastka 87/1997). Vybraný dodávateľ zabezpečí, 
aby všetky komunikácie v území (s dorazom na komunikáciu v bezprostrednom dotyku s výjazdom 
zo staveniska) neboli staveniskovou dopravou znečisťovane, resp. trvalo poškodené.  
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Jestvujúcu zeleň v lokalite stavebnou činnosťou a kladením IS, v plnej miere rešpektovať, v prípade 
potreby chrániť. V prípade nutnosti výrubu stromov alebo kríkov, treba požiadať príslušný orgán 
štátnej správy o vyjadrenie, resp. rozhodnutie na základe žiadosti stavebníka.  
Stavenisko bude riešene výlučné na pozemkoch vo vlastníctve investora. V rámci zariadenia 
staveniska sa tu počas výstavby podľa potreby rozmiestnia aj skladové bunky jednotlivých 
dodávateľov.  
Pre potreby pracovníkov budú slúžiť 2 ks mobilných chemických WC rozmiestnených na stavenisku 
podľa potreby.  
Rozsah a usporiadanie staveniska bude podrobne riešené v ďalšom stupni PD. 
 
Základné údaje charakterizujúce stavbu: 
 

Celková plocha pozemkov:                  6058,00 m2 
/ parc.č. 1645/7; 1645/8; 1645/9; 1645/10; 1645/11 / 
Zastavaná plocha jedného objektu:       105,90 m2 
Zastavaná plocha spolu /5 objektov pre bývanie a rekreáciu /:   529,50 m2 
Podlažná plocha jedného objektu:         79,53 m2 
Obostavaný priestor jedného objektu:      569,43 m3 
Navrhovaná plocha zelene v uvažovanom zábere všetkých pozemkov:    4888,67 m2 
Spevnene plochy všetkých pozemkov:      639,83 m2  

 
Funkčný blok N1BR       Navrhovane riešenie  
max. index zastavanej plochy: max. IZP = 0,2   Index zastavaných plôch IZP = 0,087 
min. index zelene:     min. KZ= 0,6   Koeficient zelene KZ= 0,807 
 
Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: 
 

Pozemky v katastri Chocholná - Velčice, na ktorých bude stavba umiestnená sú orná pôda  a 
zastavaná plocha a nádvorie. 
Pozemky KN-C parc. čísla 
 

1645/7 1645/8 1645/9 1645/10 1645/11 
 

Pozemky sú vedené na LV číslo 3971. Stavebník je vlastníkom všetkých uvedených pozemkov. 
 

II. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby 
s okolitým životným prostredím. 

 

1. Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracovali:  
 Spracovateľ PD – generálny projektant : Prolustop s.r.o., IČO 45 407 207   
 Adresa     : 020 53  Lúky 420 
 Hlavný inžinier projektu   : Ing. arch. Boris Oprchal osv.č. 2018AA 
 Protipožiarna bezpečnosť  : Ing. Miroslav Šulík  osv.č. 46/2018 BČO 
 Elektro     : Miroslav Skovajsa  osv.č. T1-206/2002 
 Dopravné riešenie   : Ing. Erika Vojtíšková  osv.č. 4465*A*4-21,22 
 

2. Stavba „Objekty pre bývanie a rekreáciu Chocholná-Velčice“ budú umiestnené podľa 
situačného výkresu overeného v územnom konaní o umiestnení predmetnej stavby, výkres 
č.0002.,Mierka 1:400, Celková situácia..                      

3. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie musia spracovať projektanti spôsobilí pre 
túto činnosť podľa § 45 stavebného zákona. 

4. K žiadosti o stavebné povolenie doložiť povolenie na vjazd na stavenisko, resp. súhlas 
s napojením staveniska na cestu III. triedy.  
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5. V ďalšom stupni PD predložiť vyjadrenie orgánu ochrany prírody k spôsobu oplotenia 
predmetných pozemkov. 

6. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých 
organizácií a požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo 
STN: 
 

 Krajský pamiatkový úrad Trenčín 
 zo dňa 15.06.2022 pod číslom  KPUTN-2022/11559-3/50688/NIP   
KPÚ Trenčín v zmysle § 35 ods. 4 a § 35 ods. 7 pamiatkového zákona na základe doručenia žiadosti: 
Ing. Karola Hrdličku splnomocneného zastupovaním stavebníka: Ing. Zuzana Birasová, Pod Sokolice 
523/32, 911 01  Trenčín o vyjadrenie k PD pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie stavby: 
„Objekty pre bývanie a rekreáciu Chocholná-Velčice“ parc. č. KN-C 1645/7, 1645/8, 1645/9, 
1645/10, 1645/11, k. ú. Chocholná-Velčice rozhodol, že je nevyhnutné vykonať archeologický 
výskum za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk predpokladaných v zemi na území 
stavby: „Objekty pre bývanie a rekreáciu Chocholná-Velčice“ parc. č. KN-C 1645/7, 1645/8, 1645/9, 
1645/10, 1645/11, k. ú. Chocholná-Velčice. KPÚ Trenčín podľa § 39 ods. 1 pamiatkového zákona 
určuje nasledujúce podmienky vykonávania výskumu: 
a) druh výskumu: archeologický výskum 
b) miesto a rozsah vykonávaného výskumu: „Objekty pre bývanie a rekreáciu Chocholná- 
    Velčice“ parc. č. KN-C 1645/7, 1645/8, 1645/9, 1645/10, 1645/11, k. ú. Chocholná-Velčice 
c) spôsob vykonávania výskumu: archeologický výskum sa uskutoční: 
 

I. etapa archeologického výskumu sa uskutoční v dostatočnom predstihu pred začatím zemných    
prác súvisiacich so stavbou, v rámci stavby bude zabezpečený povrchový zber a v priestore  
umiestnenia stavebných objektov stavby „Objekty pre bývanie a rekreáciu Chocholná-Velčice“ 
parc. č. KN-C 1645/7, 1645/8, 1645/9, 1645/10, 1645/11, k. ú. Chocholná-Velčice realizovanie 
predstihovej zisťovacej sondáže, sondy budú realizované s použitím zemného mechanizmu s 
plochou svahovacou lyžicou podľa pokynov oprávnenej osoby, s tým, že je nevyhnutné pri 
zistení predpokladaných pozitívnych archeologických situácií pokračovať vo výskume ručne 
metódami archeologického výskumu, hĺbka sond musí byť dostatočná pre zistenie 
archeologických situácií, po ukončení povrchového zberu a predstihovej sondáže budú 
oprávnenou osobou oznámené výsledky tejto etapy archeologického výskumu KPÚ Trenčín, v 
prípade pozitívnych výsledkov I. etapy bude realizovaná II. etapa archeologického výskumu; 

II.  etapa archeologického výskumu: na základe výsledkov predstihovej sondáže bude v mieste 
     zistenia archeologických situácií vykonaný sondážny archeologický výskum v rozsahu 

potrebnom na preskúmanie zistených archeologických situácií, v prípade zistenia plošne 
rozsiahleho náleziska bude vykonaný plošný archeologický výskum v predstihu pred začatím 
stavby v rámci plochy stavby, ďalší postup II. etapy archeologického výskumu bude spresnený v 
zápisnici KPÚ Trenčín z komisie archeologického výskumu na základe archeologicky pozitívnych 
výsledkov I. etapy archeologického výskumu; 
a) zistené archeologické situácie budú zdokumentované metódami archeologického výskumu; 
b) v mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať ručne metódami archeologického 
výskumu podľa pokynov osoby oprávnenej na vykonanie archeologického výskumu; 
c) pri výskumných prácach je potrebné využívať detekčné zariadenie na vyhľadávanie kovov; 

 v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov mimo povoleného výskumu 
musí nálezca oznámiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie 
o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení 
podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“). 
Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom 
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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. 
 

Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný: 

a)  podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum, 
b)  podľa § 36 ods. 4 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu 
 právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy, s ktorou v dostatočnom 
 časovom predstihu uzatvorí pred začatím výskumu podľa § 39 ods. 3 pamiatkového zákona 
 zmluvu o vykonaní pamiatkového výskumu, o čom písomne upovedomí KPÚ, 
c)  vyčleniť v harmonograme stavby časový priestor pre realizáciu archeologického výskumu, 
d)  realizátorovi výskumu doručiť kópiu tohto rozhodnutia, poskytnúť celkovú situáciu stavby, 
e)  v prípade zistenia nehnuteľných archeologických nálezov ako sú torzá architektúr v priebehu 
 archeologického výskumu nález ohlásiť krajskému pamiatkovému úradu a každý ďalší 
 postup stavebníka a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum bude konzultovaný s KPÚ 
 Trenčín, 
f)  podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie 
 výskumnej dokumentácie spolu so stanoviskom pamiatkového úradu spracovanej 
 oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 a § 10 vyhlášky 
 Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry SR 
 č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon správnemu orgánu 
 a archeologickému ústavu, 
g)  lehotu odovzdania výskumnej dokumentácie podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona určil 
 KPÚ Trenčín na 60 dní od skončenia terénnej časti výskumu, v odôvodnenom prípade na 
 základe žiadosti o predĺženie termínu na spracovanie výskumnej dokumentácie určí KPÚ 
 Trenčín zmenu lehoty odovzdania výskumnej dokumentácie, 
h)  zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie 
 archeologického výskumu je k dispozícii na Krajskom pamiatkovom úrade Trenčín, 
 Pamiatkovom úrade SR Bratislava a na internetovej adrese www.pamiatky.sk, 
 www.culture.gov.sk 
 

Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu bude vykonávať KPÚ Trenčín. 
Každú zmenu nad rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť správnym orgánom. 
 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne,  
 zo dňa 30.05.2022 pod číslom  ORHZ-TN1-403-001/2022 

s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. 
 

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, Okresný dopravný inšpektorát v Trenčíne 
 zo dňa 31.05.2022 pod číslom  ORPZ-TN-ODI- 156-001/2022-ING 

Okresný dopravný inšpektorát v Trenčíne v zmysle § 2 ods. 1 písm. j) Zákona č. 171/1933Z. z. o 
Policajnom zbore v platnom znení, Zákona č.  8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení, Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v 
platnom znení, po preštudovaní uvedenej žiadosti a priloženej projektovej dokumentácie 

http://www.pamiatky.sk/
http://www.culture.gov.sk/
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s umiestnením a realizáciou navrhovaných objektov pre bývanie a rekreáciu Chocholná-Velčice 
a dopravnými napojeniami na cestu III/1876 súhlasí za dodržania nasledovných podmienok: 

 Pre potreby statickej dopravy navrhovaných objektov pre bývanie a rekreáciu zabezpečiť min. 
3 parkovacie státia pre 1 objekt na spevnenej ploche v zmysle STN 736110122. Parkovacie 
státia navrhnúť v súlade s STN 73 6056. 

 Parametre dopravného napojenia na cestu III/1876  (šírkové usporiadanie a polomery obrúb 
vnútorných smerových oblúkov) musia zohľadňovať požiadavky stanovené STN 73 6110 a STN 
73 6102 tak, aby bol zabezpečený plynulý a bezkolízny pohyb vozidiel. 

 Doporučujeme v miestach vjazdov odsunúť vstupnú bránu na vzdialenosť' min.5,5m od okraja 
komunikácie III/1876, aby vozidlá pri vjazde a výjazde nevytvárali prekážku v cestnej premávke 
a bola zaistená bezpečnosť cestnej premávky. 

 Upozorňujeme na potrebu zabezpečenia dostatočných rozhľadových pomerov v mieste 
riešených dopravných pripojení na cestu III/1876. 

 Dôsledne riešiť odvodnenie spevnených plôch v napojení na jestvujúcu komunikáciu. 
ODI v Trenčíne si vyhradzuje právo zmeniť stanovené podmienky v prípade ak si to vyžiada 
situácia v cestnej premávke a verejný záujem. 
 

Okresný úrad Trenčín, OCDaPK 
 zo dňa 10.01.2023 pod číslom  OU-TN-OCDPK-2023/005002-002 

So zriadením vjazdov, s umiestnením stavby a s predloženou projektovou dokumentáciou 
súhlasíme, požadujeme však dodržať nasledovné podmienky: 

 Stavebník pred realizáciou prác na zriadení vjazdov z cesty III/1876 požiada tunajší cestný 
správny orgán o určenie použitia dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení v 
zmysle žiadosti a príloh uverejnenej na internetovej stránke úradu 
http://www.minv.sk/?cesty-II-a-III-triedy. K uvedenému je potrebné vopred spracovať a na 
ORPZ v Trenčíne, ODI odsúhlasiť projekt organizácie dopravy počas prác (projekt dočasného 
dopravného značenia) a predložiť ho spolu so stanoviskami dopravného inšpektorátu a 
správcu pozemnej komunikácie. 

 Jednotlivé vjazdy z cesty III/1876 budú vzhľadom k jej šírkovým parametrom realizované 
samostatne. 

 Pri vykonávaní prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty, premávka na 
ceste nesmie byť vplyvom výkonu prác hatená alebo obmedzená nad rámec použitého 
dočasného dopravného značenia. 

 Vjazdy z cesty III/1876 musia byť navrhnuté v súlade s § 2 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. a 
teda podľa platných slovenských technických noriem a technických predpisov. 

 Na pozemkoch jednotlivých objektov vytvoriť dostatočnú spevnenú plochu pre odstavenie 
vozidiel v zmysle ustanovení STN 73 6110/Z2. 

 Pri výjazde na cestu III/1876 nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 
a musí byť trvale zabezpečený dostatočný rozhľad na obidva dopravné smery v zmysle STN, 
tzn. bude zabezpečené vyprázdnenie rozhľadových polí. 

 Zriadením vjazdov nesmie byť narušená funkčnosť odvodňovacieho zariadenia cesty 
III/1876. Zriadením vjazdov z cesty III/1876 sa nesmie ohroziť dotknutá cesta a bezpečnosť 
cestnej premávky na nej a to najmä zvádzaním a odtekaním vôd na cestné teleso, ich 
technickým spracovaním alebo umiestnením (§ 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb.). 

 V zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. nebude počas realizácie stavebných prác cesta 
III/1876 poškodzovaná alebo znečisťovaná, v prípade znečistenia alebo poškodenia 
zabezpečiť neustálu údržbu (čistenie), resp. opravu. 

 Vjazdy z cesty budú slúžiť len pre potreby nevyhnutného prístupu na predmetné 
nehnuteľnosti. 

http://www.minv.sk/?cesty-II-a-III-triedy
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 Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku dopravného inšpektorátu a v 
stanovisku správcu pozemnej komunikácie. 

 Stavebník zodpovedá za prípadné škody na cestnom telese, užívateľom cesty alebo na 
nehnuteľnom majetku tretích osôb, vzniknuté z dôvodu zriadenia vjazdov z cesty III/1876. 

 Prípadné aktualizácie projektovej dokumentácie vo vzťahu k ceste III/1876 žiadame 
predložiť na vyjadrenie. 

 Cestný správny orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo 
zmeniť ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čím 
žiadateľom nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov. 

V zmysle § 3b ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. sa zriaďovanie vjazdov povoľuje s ohľadom na ochranu 
dotknutej pozemnej komunikácie a na bezpečnosť premávky na nej. Podľa § 3b ods. 4 zákona č. 
135/1961 Zb. predchádzajúci súhlas vydalo ORPZ v Trenčíne, Okresný dopravný inšpektorát 
stanoviskom č. ORPZ-TN-ODI-156-001/2022-ING zo dňa 31.05.2022. K projektovej dokumentácii a 
k spôsobu riešenia vjazdu z cesty III/1876 sa vyjadril správca pozemnej komunikácie Správa ciest 
TSK stanoviskom č. SC/2022/1975-2 zo dňa 07.12.2022. 

 

Okresný úrad Trenčín, OSoŽP, orgán štátnej vodnej správy 
 zo dňa 27.12.2022 pod číslom  OU-TN-OSZP3-2022/043760-002 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a 
vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy 
podľa ustanovení § 1 a § 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, podľa § 61 
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení vydáva podľa § 28 vodného zákona 
nasledovné 

v y j a d r e n i e 
 

k projektovej dokumentácii stavby Objekty pre bývanie a rekreáciu Chocholná-Velčice, pre územné 
a stavebné konanie. 
Z hľadiska ochrany vodných pomerov v území je navrhované riešenie možné za dodržania 
nasledovných podmienok: 

 Nakoľko sa výstavba bude uskutočňovať v ochrannom pásme vodárenského zdroja a zároveň v 
blízkosti vodného toku, 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) vodného zákona. O súhlas je potrebné požiadať 
osobitným listom a doložiť stanovisko správcu vodárenského zdroja a správcu vodného toku. 

 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. 

 Prípojky kanalizácie a vody nie sú vodnými stavbami. 
Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu 
štátnej vodnej správy vydávané podľa vodného zákona k predmetnej stavbe. 
Podľa § 73 ods. 18 vodného zákona sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko podľa § 
140b stavebného zákona a platí pre územné a stavebné konanie. 

 

Okresný úrad Trenčín, OSoŽP, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva 
 zo dňa 26.05.2022 pod číslom  OU-TN-OSZP3-2022/020844-002 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a 
vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa 
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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, ako orgán štátnej správy 
odpadového hospodárstva podľa § 104 písm. d) a § 108 ods. 1 písm. m) zákona NR SR č. 79/2015 Z. 
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o odpadoch“) vydáva     

v y j a d r e n i e 
 

podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona o odpadoch k projektu stavby, dokumentácii pre územné 
rozhodnutie „Objekty pre bývanie a rekreáciu Chocholná-Velčice“, miesto Chocholná-Velčice, 
parcely KN-C č. 1645/7, 1645/8, 1645/9, 1645/10, 1645/11, 2152/13 – LV 3971 v k. ú. Chocholná-
Velčice, generálny projektant Prolustop s.r.o., HIP Ing. arch. Boris Oprchal, dátum september 2021. 
Investor Ing. Zuzana Birásová, Pod Sokolice 523/32, 911 01 Trenčín. 
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a 
vybraných zložiek životného prostredia z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasí so stavbou a 
určuje pri realizácii stavby nasledovné podmienky: 

 Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch, pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri 
servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach a demolačných prácach 
vykonávaných pre fyzické osoby je ten, kto uvedené práce vykonáva. Pôvodca odpadu 
zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14 zákona o 
odpadoch. 

 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. 

 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 a viesť evidenciu 
odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej 
povinnosti. 

 Podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch je držiteľ odpadu povinný odovzdať vzniknuté 
odpady len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak 
nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, môže odovzdať odpady dodávateľovi 
stavebných prác len, ak má dodávateľ príslušné povolenie na nakladanie s odpadmi podľa 
zákona o odpadoch. 

 Zakazuje sa podľa § 13 písm. a) 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 so 
zákonom o odpadoch.  

 Odpady zneškodňované skládkovaním je možné uložiť len na povolených skládkach odpadov. 

 K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží príslušnému stavebnému 
úradu doklady o odovzdaní odpadov oprávneným osobám, resp. doklady o zhodnotení alebo 
zneškodnení odpadov, ktoré vznikli pri realizácií predmetnej stavby v súlade s ustanoveniami 
zákona o odpadoch. Čestné prehlásenie stavebníka v kolaudačnom konaní nie je možné 
akceptovať. 

 K dokumentácii v kolaudačnom konaní sa vyjadrujú orgány štátnej správy odpadového 
hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. Vzor žiadosti ku 
kolaudačnému konaniu je zverejnený na webovej stránke úradu: 
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https://www.minv.sk/?Odpadove_hospodarstvo_OUTN, k žiadosti môžete priložiť kópiu 
stavebného povolenia príslušnej stavby. 

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona o odpadoch a 
podľa § 99 odsek 2 zákona o odpadoch sa považuje za záväzné stanovisko v konaniach stavebného 
úradu podľa osobitného predpisu. 

 

Okresný úrad Trenčín, PLO, pozemkové oddelenie  
 zo dňa 06.06.2022 pod číslom  OU-TN-PLO1-2022/020378-002 

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU-TN-PLO“) ako príslušný orgán podľa 
§ 23 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 
245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) k žiadosti o vyjadrenie 
k projektovej dokumentácii doručenej na OU-TN-PLO dňa 18.05.2022 pre stavbu „Objekty pre 
bývanie a rekreáciu Chocholná-Velčice “ pre žiadateľku – Ing. Zuzana Birásová, bytom Pod Sokolice 
523/32, 911 01 Trenčín (ďalej len „žiadateľka“) v zastúpení Ing. Karolom Hrdličkom, bytom 
Halalovka 30, 911 08 Trenčín dáva nasledovné vyjadrenie: 
Nakoľko schváleniu územného plánu obce Chocholná-Velčice 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 predmetných pozemkoch. 
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 v zmysle § 17 a nasl. zákona. V prípade 
dočasného záberu poľnohospodárskej pôdy je žiadateľka povinná 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. 

 

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Považie 
 zo dňa 19.12.2022 pod číslom  29228/2022 

Lesy SR š. p. OZ Považie ako obhospodarovateľ dotknutých lesných pozemkov súhlasí s 
umiestnením stavby ,,Objekty pre bývanie a rekreáciu  Chocholná-Velčice" za splnenia 
nasledovných podmienok : 

 Majiteľ' pozemkov uhradí oprávnené zvýšené náklady oproti bežným nákladom na úmyselnú 
ťažbu dreva na pozemkoch do vzdialenosti 35 m od hranice medzi parcelami C KN č. 1645/7, 
1645/8, 1645/9, 1645/10, 1645/11 LV d. 3971 k. 0. Chocholná-Velčice, obec Chocholná-Velčice, 
okres Trenčín a C KN č. 1066/1 k. ú. Chocholná-Velčice, JPRL č. 336 LC Drietoma. 

 Obhospodarovateľ susedných pozemkov nezodpovedá za škody vzniknuté neúmyselným pádom 
stromov, ich časti, pádom kamenia, zosuvom zeminy a snehu z lesných pozemkov, 

 Vlastník, alebo investor stavby je na pozemkoch dotknutých výstavbou povinný vykonať 
opatrenia, ktorými zabezpečí nehnuteľnosť' pred škodami, ktoré by mohlo spôsobiť padanie 
stromov, ich častí, prípadne pádom kamenia, zosuvom zeminy a snehu z lesného pozemku v 
zmysle § 33 zákon č 326/2005 Z. z. o lesoch. Pokiaľ' sa tak stane, obhospodarovateľ lesného 

 porastu nenesie za škodu žiadnu zodpovednosť, 

 Vlastník a užívateľ nehnuteľnosti vezmú na vedomie špecifiká susedného Iesného porastu, 

 Vlastník a užívateľ nehnuteľnosti  nebudú poškodzovať susedný lesný porast, 

https://www.minv.sk/?Odpadove_hospodarstvo_OUTN
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 Výstavbou nedôjde ku škodám na lesnom poraste, v lesnom poraste nebude skladovaný žiadny 
stavebný materiál, alebo stavebný odpad. 

 Vlastník a užívateľ nehnuteľnosti je povinný vykonať opatrenia, ktorými zabezpečí nehnuteľnosť  
pred škodami, ktoré by mohlo spôsobiť najmä zosúvanie pôdy, padanie kameňov, stromov a 
lavín z lesných pozemkov. Rozsah a spôsob týchto zabezpečovacích opatrení urči podľa 
osobitného predpisu príslušný orgán štátnej správy po dohode s orgánom štátnej správy lesného 
hospodárstva alebo podľa podmienok súhlasu podľa 5 6 ods. 2. z1kona i.37612AO5 Z. z. v znení 
neskorších predpisov. 

Toto vyjadrenie slúži ako podklad k vydaniu súhlasu Okresného úradu Pozemkového a lesného 
odboru podľa § 10 ods. 2 zákona 326/2005 Z. z. o lesoch. 

 

Okresný úrad Trenčín, PLO, oddelenie lesného hospodárstva 
 zo dňa 10.08.2022 pod číslom  OU-TN-PLO2-2022/020866-004 

Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie, vykonaní vonkajšej obhliadky, preskúmaní 
údajov z Programu starostlivosti o lesy 2021 – 2030 pre lesný celok Drietoma, vydáva Okresný úrad 
Trenčín, pozemkový a lesný odbor podľa § 60 odsek 2 písm. d) zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch v 
nesk. znení (ďalej len „zákon o lesoch“) toto záväzné stanovisko: 
Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor podľa § 10 odsek 2 zákona o lesoch súhlasí s 
umiestnením stavby „Objekty pre bývanie a rekreáciu Chocholná-Velčice“ parcely KN-C č. 1645/7, 
1645/8, 1645/9, 1645/10 a 1645/11 v k. ú. Chocholná-Velčice za týchto podmienok: 

 Obhospodarovateľ susedného lesného pozemku – LESY Slovenskej republiky š.p., Organizačná 
zložka OZ Považie, Hodžova 38, 911 52 Trenčín a Ing. Pavol Vanek, Chocholná – Velčice 198, 
913 04 Chocholná – Velčice nezodpovedajú za škody vzniknuté neúmyselným pádom stromov, 
ich častí, pádom kamenia, zosuvom zeminy a snehu z lesného pozemku. 

 Objekty stavby vrátane inžinierskych sietí umiestniť mimo jestvujúcej krajnice pozemnej 
komunikácie III/1876 z dôvodu dopravy dreva nákladnými autami. 

 Oplotenie realizovať v zmysle projektu z poplastovaného drôteného pletiva na oceľových 
stĺpikoch. 

 Nenaruší sa stabilita hranice lesných pozemkov a nepoškodí sa lesný porast, vrátane 
koreňových systémov stromov, zemnými prácami, terénnymi úpravami a stavebnými prácami, 
ktoré budú realizované v súvislosti so stavbou. 

 Je zakázané vykonávať zemné úpravy na lesných pozemkoch, vrátane budovania chodníkov. 

 Podľa § 24 zákona o lesoch obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva je v odôvodených 
prípadoch oprávnený použiť cudzie lesné pozemky na činnosti súvisiace s ťažbou a prepravou 
dreva v nevyhnutnom rozsahu, na nevyhnutnú dobu a po dohode s ich vlastníkom o výške a o 
spôsobe úhrady za použitie týchto pozemkov. Ak sa nedosiahne dohoda o výške alebo spôsobe 
úhrady za používanie cudzích pozemkov rozhoduje súd. Do nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia súdu môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodnúť vo veci 
používania lesných pozemkov. Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok. 
Tým nie sú dotknuté všeobecné predpisy o náhrade škody.  

 Podľa § 33 zákona o lesoch vlastník nehnuteľnosti alebo investor stavby a zariadenia je 
povinný vykonať opatrenia, ktorými zabezpečí nehnuteľnosť, stavbu alebo zariadenie pred 
škodami, ktoré by mohlo spôsobiť najmä zosúvanie pôdy, padanie kameňov, stromov a lavín z 
lesných pozemkov. Rozsah a spôsob týchto zabezpečovacích opatrení určí podľa osobitného 
predpisu príslušný orgán štátnej správy po dohode s orgánom štátnej správy lesného 
hospodárstva alebo podľa podmienok jeho súhlasu. Vlastník, správca, alebo obhospodarovateľ 
lesa je povinný umožniť vykonávanie týchto opatrení. Ak zaistenie bezpečnosti osôb a majetku 
vyžaduje aj zmenu v spôsobe hospodárenia na lesných pozemkoch, orgán štátnej správy 
lesného hospodárstva môže rozhodnúť o ďalších opatreniach. 
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 Užívateľ pozemkov a stavieb na nich v ochrannom pásme lesa berie na vedomie, že účinky lesa 
trvajú aj v ochrannom pásme. 

 Dodržiavať Dohodu o užívaní pozemkov v ochrannom pásme lesa medzi obhospodarovateľmi 
lesa a vlastníkom nehnuteľností. 
 

Správa ciest trenčianskeho samosprávneho kraja 
 zo dňa 07.12.2022 pod číslom  SC/2022/1975-2 

S predloženou PD súhlasíme  za dodržania nasledovných požiadaviek pri samotnej realizácii: 

 zriadením vjazdu a spevnenej plochy nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov cesty 
III/1876 a odvádzaniu povrchovej vody na vozovku; 

 počas prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75m prejazdný; 

 pri vykonávaní prác je úsek cesty potrebné vyznačiť prenosným dopravným značením v zmysle 
určenia Okresného úradu, OCDaPK v Trenčíne; 

 počas prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty  a nesmie byť obmedzená 
premávka na ceste; 

 

Slovak Telekom, a.s., Bratislava 
 zo dňa 01.12.2022 pod číslom  6612236278 

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre 
vyznačené záujmové územie. Podľa § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických 
komunikáciách, pre účely územného a stavebného konania a v zmysle ďalších právnych predpisov. 
 

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: 
 Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a 

zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 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 
povereného správou sieti: František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk , +421 32 6521289 

 V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 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 §24 zákona č. 452/2021 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. 

mailto:frantisek.chupac@telekom.sk
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 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 podľa 
§23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

 V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a 
požiadať o nové vyjadrenie.  
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 spoločností 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/vyjadrenia  . Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov 
od podania objednávky. 

 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri 
svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. 

 Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre 
účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je 
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez 
súhlasu 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 doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

 Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

Dôležité upozornenie: § 28 zákona c. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách ukladá 
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. 
 
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 sietí, 
je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť: 
o    Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom 

Slovak Telekom,a.s. 
o    Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia  
o    Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia 

https://www.telekom.sk/vyjadrenia
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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 777 474 ; 
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: 
o Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu 

terénu, 
o 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 

o Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 
cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu 

o Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. 
hĺbiace stroje) 

o Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a 
poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia 

o Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) 
o Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777 
o 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. 
 

Trenčiansky samosprávny kraj,    
zo dňa 16.06.2022 pod číslom  TSK/2022/06924-2 

Trenčiansky samosprávny kraj ako vlastník ciest II. a III.  triedy na území kraja vrátane prejazdných 
úsekov ciest II. a III. triedy cez obec,  podľa §3d, ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov  po preštudovaní Vašej žiadosti vydáva 
nasledovné stanovisko. 
V zmysle vyššie uvedeného zákona §11 , odseku (1) Na ochranu diaľnic, ciest a miestnych ciest 
a premávky na nich mimo zastavaného územia obce  vymedzeného platným územným plánom  
obce slúžia cestné ochranné pásma; ak ide o obec, ktorá nie je povinná mať územný plán podľa 
osobitného predpisu cestné ochranné pásmo vzniká mimo skutočne zastavaného územia obce.  
V cestných ochranných pásmach (20 m od osi vozovky cesty III. triedy) je zakázaná alebo 
obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť diaľnice, cesty alebo miestne cesty alebo premávku             
na nich; príslušný cestný správy orgán povoľuje v odôvodnených prípadoch výnimky z tohto  zákazu 
alebo obmedzenia záväzným stanoviskom.  
Cestný správny orgán povoľuje výnimku na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie 
a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa 
osobitných predpisov, v ktorého miestnej pôsobnosti je časť cestného ochranného pásma. 
Na základe vyššie uvedeného Trenčiansky samosprávny kraj žiada dodržať ochranné pásmo cesty 
III. triedy  v rámci dotknutej stavby. 

mailto:hradil@suptel.sk
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TSK má právo svoje vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou 
predloženej dokumentácie,  čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu  už vzniknutých nákladov. 

 

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 
 zo dňa 13.01.2023 pod číslom  VTIR-2023/113-2 

S navrhovaným umiestnením stavby v predmetnej lokalite  súhlasíme za podmienok: 

 Nakoľko sa predmetná stavba nachádza v pásme hygienickej ochrany II. stupňa vodného zdroja 
„HHCH2 – Chocholná-Velčice“, s ďalším stupňom PD žiadame predložiť aj hydrogeologický 
posudok spracovaný na konkrétny spôsob zakladania navrhovaných objektov. 

 Upozorňujeme Vám, že predmetná stavba sa nachádza v pásme hygienickej ochrany II. stupňa 
vodného zdroja „HHCH2 – Chocholná-Velčice“, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím vydaným 
Obvodným úradom životného prostredia v Trenčíne pod č.j. ŽP 1728/1996-VH/Ba zo dňa 
21.06.1996. 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. 

 Pre účely vydania stavebného povolenia pre predmetnú stavbu požadujeme predložiť ďalší 
stupeň PD , ktorý bude obsahovať konkrétny návrh zásobovania objektov pitnou vodou ako 
aj ich odkanalizovanie. Spôsob zásobovania pitnou vodou ako aj ich odkanalizovanie je 
potrebné dokumentovať samostatnými prílohami. 

 Z hľadiska ochrany podzemných vôd požadujeme akumulácie odpadových vôd (žumpy) 
vybudovať ako vodonepriepustný objekt. 

 

Západoslovenská distribučná, a.s.  
 zo dňa 02.06.2022 pod číslom  CD31867/2022 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 
363615818 , ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dotknutý orgán  v zmysle § 
140a ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov na základe žiadosti žiadateľa vydáva nasledovné stanovisko v zmysle § 140b 
Stavebného zákona pre účely územného konania: 
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s s vydaním územného rozhodnutia na predmetnú 
stavbu „súhlasí“  . 
Do projektovej dokumentácie pre stavebné konanie žiadame zapracovať nasledovné: 

 Do situácie SO 01 NN rozvod - Pod Tlstou horou zapracovať  chráničky v miestach uloženia 
vjazdov na pozemky a v priestore odtokového rygola, 

 Do situácie SO 01 NN rozvod - Pod Tlstou horou zapracovať rezy uloženia  NNK 
v navrhovanej trase, 

 SO 01, SO 02 a SO 03 budú spracované v súlade s postupmi (postupy dostupné na 
www.zsdis.sk ): 

o Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie, 
o Zásady budovania a prevádzkovania vzdušných a káblových NN sietí, 
o Príloha č.1 postupu Zásady budovania a prevádzkovania vzdušných a káblových VN 

sietí, 
SO 01, SO 02 a SO 03 budú vypracované v zmysle štandardov projektovej dokumentácie, 
ktoré sú dostupné na webovej adrese: 
https://www.zsdis.sk/Uvod/Spolocnost/Dokumenty/Standardy-projektovej-dokumentacie , 
s použitím schválených materiálov Prevádzkovateľom ZSDIS, na webovom sídle 
https://dp.zsdis.sk/public.html#/page/articles/detail?articleId=11 

http://www.zsdis.sk/
https://www.zsdis.sk/Uvod/Spolocnost/Dokumenty/Standardy-projektovej-dokumentacie
https://dp.zsdis.sk/public.html#/page/articles/detail?articleId=11
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Projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie žiadame v čase tvorby konzultovať a pred podaním 
žiadosti o vyjadrenie pre stavebné konanie je potrebné uzatvoriť príslušné zmluvy. 
 

V záujmovom území stavby sa nachádza VN vonkajšie nadzemné vedenie 22 kV č.295 v prevedení s 
vodičmi s pracovnou izoláciou 22-3xSAX 50, ktoré požadujeme plne rešpektovať v plnom rozsahu 
a žiadame dodržať bezpodmienečne ochranné pásmo VN nadzemného vedenia 22 kV, ktoré 
vymedzuje Zákon o energetike č.251/2012 Z. z. § 43. 
 

V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia 22 kV, ktoré je v zmysle 
Zákona č. 251/2012 Z. z. § 43 ods. 2 vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo 
vodorovnej vzdialenosti 4 m meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča a pod elektrickým 
vedením je v zmysle § 43 ods. 4 zakázané : 

i. zriaďovať ďalšie stavby, prístavby, konštrukcie a skládky 
ii. vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m 

iii. uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky 
iv. vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku 
v. vykonávať činností ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky 

sústavy  
V prípade kolízie s investičným zámerom výstavby rodinných domov bude potrebné vymedzenú 
časť existujúceho vonkajšieho nadzemného VN vedenia č.295 riešiť jeho preložkou v zmysle Zmluvy 
o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia. 
 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany 
 zo dňa 24.05.2022 pod číslom  CS SVP OZ PN 5720/2022/2;   CZ 19364/2022 

Z pohľadu správcu vodohospodársky významného vodného toku Chocholnica, č. hydrolog. poradia 
4-21-09, identifikátor č. 1858, v danom území v neupravenom profile s prirodzeným režimom 
odtoku povrchových vôd, k predloženej projektovej dokumentácii (Ing. arch. Oprchal, september 
2021) uvádzame nasledovné: 

- V súlade s STN 75 2102 je stanovené ochranné pásmo toku v šírke min. 6 m od brehovej čiary 
obojstranne, ktoré požadujeme výstavbou dodržať.  

- Ako správca vodných tokov máme zo zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) právo 
užívať pobrežné pozemky (pozemky do 10 m od brehovej čiary obojstranne) pri výkone správy 
vodného toku a protipovodňovej ochrany daného územia.  

- V ochrannom pásme nie je prípustná výstavba súbežných vedení inžinierskych sietí, 
vytváranie skládok, umiestňovanie konštrukcii zamedzujúcich prejazdnosť ochranného 
pásma, budovanie stavieb, oplotenia, atď. 

- Objekty pre bývanie a rekreáciu (SO 101 až SO 105) umiestňujete vzdušnou čiarou 
v odstupovej vzdialenosti min. 36 m od vodného toku. K ich umiestneniu a napojeniu na el. 
rozvod, nemáme výhrady. 

- Odporúčame na objektoch pre bývanie a rekreáciu vykonať opatrenia voči nežiaducim 
účinkom povrchových a podzemných vôd (objekty nepodpivničovať, pri zakladaní prihliadať 
na vhodnú hydroizoláciu, vyvýšiť stavby resp. úroveň suterénu min. 0,5 m nad úroveň terénu), 
pretože ako správca vodných tokov nezodpovedáme za škody spôsobené mimoriadnou 
udalosťou a za škody vzniknuté užívaním vodných tokov (§ 49 ods. 5 vodného zákona).  

- K odvedeniu splaškových odpadových vôd do navrhovaných žúmp, ku ktorým je zabezpečený 
prístup z miestnej komunikácie a spôsobu odvádzania dažďových vôd, v rámci stavebných 
pozemkov, nemáme námietky. 

- Oplotenie, budované v súbehu s vodným tokom (zo zadnej strany pozemkov), žiadame 
umiestniť za ochranné pásmo toku. K vytýčeniu trasy oplotenia prizvať nášho úsekového 
technika (Ing. Maslová, 0903 721 443) a jeho pokyny rešpektovať. 

- So žumpovými vodami nakladať v zmysle príslušných právnych predpisov (vývoz na ČOV). 



    
SÚ Ch-V 191/2022-004/HuR -16 

 

- K využívaniu existuj. studne ako zdroja vody pre zásobovanie objektov SO 101 až SO 105 
uvádzame, že odber podzemných vôd podlieha vydaniu povolenia podľa § 21 ods. 1 písm. b) 
bod 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon), OÚ Trenčín, Odborom starostlivosti 
o ŽP.  

- Pri odbere podzemných vôd vyplýva vlastníkovi studne povinnosť merať množstvo 
odoberaných podzemných vôd certifikovaným meracím zariadením (vodomerom) a pri 
odbere vôd na základe vydaného povolenia podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1 oznamovať údaje 
o týchto odberoch raz ročne poverenej osobe (SHMÚ Bratislava) a našej organizácii podľa NV 
SR č. 755/2004 Z. z. Pri odbere vôd zákonom stanovených množstvách (§ 6 ods. 5 vodného 
zákona) bude odberateľovi určená výška poplatkov za odbery podzemných vôd, ktoré sú 
príjmom Environmentálneho fondu. 

- Výstavbou nedôjde k žiadnym zásahom do nami spravovaného majetku. 
- Stavebné práce vykonávať tak, aby nedošlo k znečisteniu povrchových ako aj podzemných 

vôd.   
- Ukladanie stavebného a iného materiálu na pobrežných pozemkoch je zakázané!!! 
- Akékoľvek zásahy do koryta vodného toku a pobrežných pozemkov uviesť neodkladne do 

pôvodného stavu.  
- Prípadné škody na nami spravovanom majetku vykonávateľ predmetných prác neodkladne 

ohlási našej organizácii a vykoná nápravu na vlastné náklady. 
- Na kolaudáciu stavby žiadame prizvať zástupcu našej Správy povodia stredného Váhu II. 

Piešťany. 
 

S vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia, za dodržania nami 
uvedeného, súhlasíme. 
 

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  námietky neboli vznesené 

 
Doba platnosti rozhodnutia :  
Územné rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona 
dva roky odo dňa, keď nadobudne právoplatnosť. Nestráca však platnosť,  ak v tejto lehote bude 
podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Čas platnosti územného rozhodnutia môže 
stavebný úrad podľa §40 ods.3  stavebného zákona predĺžiť na žiadosť navrhovateľa, ak ju podá 
pred uplynutím lehoty. 

Odôvodnenie: 
 

Navrhovateľ Ing. Zuzana Birásová Pod Sokolice 523/32, 911 01 Trenčín, v zastúpení na základe 
plnomocenstva zo dňa 05.05.2022, Ing. Karol Hrdlička, Halalovka 30, 911 08  Trenčín, podal dňa 
09.12.2022 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby:  

 

„Objekty pre bývanie a rekreáciu Chocholná-Velčice“                        
 

SO 101- SO 105 OBJEKT PRE BÝVANIE A REKREÁCIU 
SO 01 NN rozvod 
SO 02 CHRÁNIČKA HDPEo40 
SO 03.1- SO 03.5 PRÍPOJKY NN 
SO 07 OPLOTENIE 

 
Stavebné objekty   SO 01 NN rozvod, SO 02 CHRÁNIČKA HDPEo40 a SO 03.1- SO 03.5 PRÍPOJKY NN 
sa riešia samostatným konaním. 
 

Stavebný úrad dňa 22.12.2022 oznámil začiatok územného konania a nariadenie ústneho 
pojednávania s miestnym zisťovaním na deň 16.01.2023. Vzhľadom k tomu, že predmetom konania 
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je stavba, ktorej účastníci boli neznámi, oznámenie bolo zverejnené  prostredníctvom verejnej 
vyhlášky, v období od 22.12.2022 do 09.01.2023 bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Chocholná-
Velčice a tiež bolo zverejnené na webovej stránke obce Chocholná-Velčice.   
Oznámenie začatia konania bolo doručované účastníkom konania verejnou vyhláškou podľa § 36 
ods. 4 stavebného zákona. Doručenie oznámenia bolo vykonané v súlade s ustanovením § 26 ods. 2 
správneho poriadku. 
 

V stanovenej lehote účastníci konania  neuplatnili žiadne námietky. 
 

K návrhu bolo doložené: 
1. projektová dokumentácia – 2X 
2. splnomocnenie 
3. doklad o zaplatení správneho poplatku 
4. LV dotknutých účastníkov konania  
5. vyjadrenie dotknutých orgánov a stanoviská organizácií  

 
Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej 
umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám 
neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. 
 

Stavebný úrad v územnom konaní posúdil navrhovateľom podaný návrh a dospel k názoru, že návrh 
obsahuje predpísané náležitosti v potrebnom rozsahu pre jeho posúdenie podľa ustanovení §3 vyhl. 
č. 453/2002 Z. z. 
 

Všetky dotknuté pozemky sú vo vlastníctve stavebníka.    
 

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov, zainteresovaných organizácií a námietky 
účastníkov konania boli skompletizované, skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto 
rozhodnutia.  
 

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov v sume: 200,- 
EUR, zaplatený dňa 14.12.2022 na účet Obce Chocholná Velčice. 
 

Poučenie: 
 

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obecného úradu Chocholná-
Velčice, a zverejnené na webovej stránke obce Chocholná-Velčice. Dňom doručenia  je deň zvesenia 
verejnej vyhlášky. 
 

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 Chocholná 
Velčice.  
 

Včas podané odvolanie má odkladný účinok.  
 

Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov v zmysle 
správneho poriadku. 
 

 
 
 
 
 

 
Ing. Ľubomír Škriečka 

starosta obce 
Chocholná-Velčice 
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VYVESENÉ DŇA: 

ZVESENÉ DŇA: 

POTVRDENÉ DŇA: 

PRIPOMIENKY: boli – neboli :                                                 ––––––––––––––––––––––––––– 

      Obec Chocholná-Velčice 
 
 
Doručí sa:  
 

Účastníci konania : 
1. Ing. Zuzana Birásová Pod Sokolice 523/32, 911 01 Trenčín 
2. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817  Bratislava 
3. Ing. Karol Hrdlička, Halalovka 30, 911 08 Trenčín – v zastúpení 
4. Obec Chocholná-Velčice, 913 04  Chocholná-Velčice 312 
5. Adamčí Milan, 913 04  Chocholná-Velčice 116 
6. Mrázik Ján, 913 05 Melčice 264 
7. Mrázik Vladimír 
8. Radimáková Emília, Višová 3, Trenčín 
9. Lukáčová Eva, 913 04  Chocholná-Velčice 531 
10. Malíková Anna, 913 05 Melčice-Lieskové 267 
11. Dudová Eva, Krajinská 2955/34, Piešťany 
12. Kadlečíková Zdena, Bavlnárska 317/20, Trenčín 
13. Pelechová Viera, Hámre 908, Trenč. Turná 
14. Kopecká Renáta, Pred poľom 775/24, Trenčín 
15. Zajacová Irena, Planinska 787, Frenštát pod Radhoštem, ČR 
16. Spacek Jan(syn Jozefa), r.n. 14.1.1922, 3545 East Layton avenue Cudahy, Wisconsin 53110 USA  
17. Spaček Peter, Melčice 171 
18. Straková Iveta, Slnečná 4160/10, Dubnica nad Váhom 
19. Masaryková Ľudmila, 913 04  Chocholná-Velčice 361 
20. Bulko Róbet, 913 04  Chocholná-Velčice 51 
21. Blažek Roman, Bošáca 345 
22. Červenec Igor, Jána Halašu 2700/10, Trenčín,  
23. Dodek Pavol, 913 04   Chocholná-Velčice 460, 
24. Prolustop s.r.o., 020 53 Lúky 421,  IČO: 45 407 207  - generálny projektant 
25. Verejná vyhláška – stavba v k. ú. Chocholná-Velčice - neznámi účastníci konania, ktorých vlastnícke, alebo iné 

práva k pozemkom a stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo 
dotknuté. 

 

Na vedomie: 
26. Ing. Pavol Vanek, 913 04 Chocholná-Velčice 198, 
27. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
28. Lesa SR, OZ Považie, Hodžova 38, 911 52 Trenčín 
29. Okresný úrad Trenčín, OSoŽP, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

 ŠSOPaK 

 ŠVS 

 ŠSOH 
30. Okresný úrad Trenčín, OCDaPK, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 
31. Okresný úrad Trenčín, PLO, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 
32. OR HaZz v Trenčíne, Jesenského 36, Trenčín 
33. OR PZ, ODI, Kvetná 7, Trenčín 
34. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
35. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany, Nábr. I.Krasku 3/834, 921 80  Piešťany  
36. Správa ciest TSK, Brnianska 1997/3, 911 05 Trenčín 
37. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
38. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
39. Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s., Trenčín  


