
OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Hviezdoslavova 3, 911 01  Trenčín____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-TN-OSZP3-2022/030973-008

Trenčín
27. 10. 2022

Rozhodnutie
Verejná vyhláška

Popis konania / Účastníci konania
stavebník: SIHOTPARK, s. r. o., Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 53 479 939
stavba: „Logistický park Sihoť – Chocholná – Velčice“ – Logistická hala S2

Výrok
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 a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní žiadosti stavebníka,
ktorým je spoločnosť SIHOTPARK, s. r. o., Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 53 479 939,
ktorého v konaní zastupuje spoločnosť PIO KERAMOPROJEKT, a. s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín,
IČO 36 308 862 a podľa výsledkov vodoprávneho konania v súlade s ustanoveniami § 66 stavebného
zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

I.
povoľuje
zmenu dokončenej časti vodnej stavby

podľa § 26 vodného zákona a § 66 stavebného zákona zmenu dokončenej časti vodnej stavby „Logistický
park Sihoť – Chocholná – Velčice“ – Logistická hala S2. Stavba bola povolená rozhodnutím Okresného
úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie pod číslom OU-TN-OSZP3/2021/008059-013,
zo dňa 15. 06. 2021. Zmena vodnej stavby pred dokončením bola povolená rozhodnutím Okresného
úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie pod číslom OU-TN-OSZP3/2022/003731-017,
zo dňa 28. 01. 2022 a užívanie časti predmetnej vodnej stavby bolo povolené kolaudačným
rozhodnutím Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie pod číslom OU-TN-
OSZP3/2022/012507-012, zo dňa 03. 05. 2022.
Povoľovaná zmena dokončenej časti vodnej stavby, na pozemkoch par. KN C č. 1960/4, 1960/59,
1957/511, 1960/242 v k. ú. Chocholná-Velčice je v nasledovnom rozsahu:

SO 301 Prípojka a areálový rozvod vody:

Prípojka pitnej vody :
Vodovodná vetva „B“ z potrubia HDPE DN 100 v dĺžke 137,20 m
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Vodovodná vetva „B“ bude privádzať pitnú vodu do haly z bočnej strany stavby a bude vybudovaná ako
provizórne pripojenie na jestvujúci pitný vodovod v areáli logistického parku.

Prípojka požiarnej vody:
Vodovodná prípojka „PR1“ z potrubia HDPE PE100, v dĺžke 77,50 m
Vodovodná prípojka „PR1“ bude do haly privádzať vodu na požiarne účely, bude sa pripájať na už
vybudovanú časť prípojky „PR1“.

Súčasne orgán štátnej vodnej správy

II.
povoľuje
zmenu vodnej stavby pred dokončením

podľa § 26 vodného zákona a § 68 ods. 1 stavebného zákona v súlade s § 66 stavebného zákona
zmenu vodnej stavby pred dokončením „Logistický park Sihoť – Chocholná – Velčice“ – Logistická
hala S2“. Stavba bola povolená rozhodnutím Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné
prostredie pod číslom OU-TN-OSZP3/2021/008059-013, zo dňa 15. 06. 2021, zmena vodnej stavby
pred dokončením bola povolená rozhodnutím Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné
prostredie pod číslom OU-TN-OSZP3/2022/003731-017, zo dňa 28. 01. 2022.
Povoľovaná zmena stavby pred dokončením sa uskutoční na pozemkoch KN-C par. č. 2172/27, 2200/40,
1960/16, 1960/57 v k. ú. Chocholná-Velčice v nasledovnom rozsahu:

SO 302 Splašková kanalizácia:
Stoka „C6“ z kanalizačného potrubia PP DN 200 v dĺžke 21,80 m
Stoka „C7“ z kanalizačného potrubia PP DN 200 v dĺžke 24,80 m
Stoky „C6“ a „C7“ budú odvádzať splaškové odpadové vody zo sociálneho vstavku do jestvujúcej revíznej
šachty Š27 a ČS 8.

SO 303 Dažďová kanalizácia:
Rieši odvádzanie dažďových vôd z navrhovaného objektu haly S2 - časť B.
Stoka „V“ – potrubie PP DN 400 v dĺžke 29 m odvádza vody z povrchového odtoku zo strechy haly do
jestvujúceho vsakovacieho zariadenia Vsak č. 5.
Stoka „V4“ – potrubie DN 200 a 250 v dĺžke 69,20 m s odlučovačom ropných látok v uličnej vpusti odvádza
vody z povrchového odtoku do revíznej šachty Š 1 na stoke „V4“.
Stoka „Dp1“ – potrubie PP DN 200 v dĺžke 6,1 m so zabudovaným odlučovačom ropných látok v uličnej
vpusti
Stoka „V1“ – potrubie PP DN 400 v dĺžke 5,6 m je prípojkou do stoky „V“
Stoka „V7“ – potrubie PP DN 125 v dĺžke 12 m je prípojkou do stoke „V4“
Stoka „V6“ – potrubie PP DN 200 v dĺžke 19,40 m zaústené do „Vsaku č. 5“
Stoka „W9“ – potrubie PP DN 200 v dĺžke 24,50 m zaústené do „Vsaku č. 5“
Stoka „W7“ – potrubie PP DN 200 v dĺžke 19,30 m zaústené do „Vsaku č. 5“
Stoka „W“ – potrubie PP DN 400 v dĺžke 25,40 m zaústené do „Vsaku č. 5“
Stoka „W2“ – potrubie PP DN 250 v dĺžke 21,80 m zaústené do Š8 na stoke „W“
Stoka „W8“ – potrubie PP DN 125 v dĺžke 6,70 m je prípojkou do stoky „W2“
Stoka „W6“ – potrubie PP DN 200 v dĺžke 9,50 m so zabudovaným odlučovačom ropných látok v uličnej
vpusti
Stoka „W1“ – potrubie PP DN 400 v dĺžke 3,60 m je prípojkou stoky „W“

Na uskutočnenie zmeny dokončenej vodnej stavby a zmeny vodnej stavby pred dokončením sa určujú
tieto záväzné podmienky a povinnosti:

A/ Všeobecné ustanovenia:
1. Stavebníkom vodnej stavby je SIHOTPARK, s. r. o., Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou.
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2. Nerozdielnou súčasťou tohto rozhodnutia o zmene dokončenej časti vodnej stavby a zmeny vodnej
stavby pred dokončením je projektová dokumentácia, ktorú vypracovala a overila autorizovaná stavebná
inžinierka Ing. Renáta Hríbiková, číslo osvedčenia 2193*Z*2-2 Inžinierske stavby. Jedna sada overenej
projektovej dokumentácie sa vracia stavebníkovi, druhá sa ukladá do vodohos¬po¬dárskej evidencie.
3. Pri výstavbe musia byť dodržané všetky zákonné ustanovenia, príslušné technické normy, predpisy
týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a je nutné dbať na ochranu a zdravie osôb na
stavenisku.
4. Orgán štátnej vodnej správy môže zmeniť alebo zrušiť podmienky tohto rozhodnutia v novom konaní,
ak je to v záujme ochrany vôd v zmysle § 73 ods. 12 vodného zákona.

B/ Povinnosti stavebníka:
1. Stavba bude uskutočňovaná podľa dokumentácie overenej orgánom štátnej vodnej správy. Prerokovať
s orgánom štátnej vodnej správy zmeny, ktoré by sa v priebehu stavby ukázali ako nutné a v značnej
miere by menili technické riešenie alebo majetkoprávne vzťahy vodoprávne prerokovanej projektovej
dokumentácie.
2. Výstavbou a prevádzkovaním stavby nesmie byť ohrozená kvalita podzemných a povrchových vôd v
zmysle vodného zákona.
3. Stavebník uhradí škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke vodnej stavby v zmysle ustanovení
Občianskeho resp. Obchodného zákonníka.
4. Stavebník je povinný dbať, aby pri výstavbe neunikli do vôd nebezpečné látky a neohrozili ich akosť
a zdravotnú nezávadnosť.
5. V prípade, že počas realizácie stavby – pri zakladaní stavby vznikne potreba prečerpávania
podzemných vôd, za účelom zníženia ich hladiny, stavebník je povinný požiadať podľa § 21 ods. 1 písm.
b) bod 3. vodného zákona Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnu vodnú
správu o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd.
6. Pri realizácii stavby rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení. V ich ochrannom pásme
(1,5 m na každú stranu) treba uplatniť ručný výkop. Pred realizáciou zabezpečiť ich vytýčenie a počas
realizácie stavby rešpektovať ich ochranné pásmo.
7. Preukázateľne oboznámiť zamestnancov vykonávajúcich výkopové práce s vytýčenou a vyznačenou
polohou podzemných vedení a zariadení.
8. Každé kríženie s inými inžinierskymi sieťami odsúhlasiť pred zásypom so správcom podzem-ných
vedení. Pred zásypom podzemných vedení zhutniť zeminu pod vedením.
9. Akékoľvek poškodenie podzemných inžinierskych sietí nahlásiť správcovi sietí.
10. Všetky odkryté podzemné vedenia riadne zabezpečiť proti poškodeniu.
11. Po ukončení stavby podať návrh na uvedenie stavby do trvalého užívania a priložiť doklady v zmysle
vyhlášky č. 453/2000 Z. z.
12. V prípade, že dôjde k zmene vlastníctva stavby, spojenej s osobitným užívaním vôd, je ďalší
nadobúdateľ stavby povinný oznámiť tieto skutočnosti orgánu štátnej vodnej správy do 2 mesiacov odo
dňa prevodu vlastníctva.
13. Vzniknuté odpady likvidovať v súlade so zákonom o odpadoch, čo bude potrebné vydokladovať pri
kolaudačnom konaní.
14. Stavebník je povinný dodržať podmienky stanovené účastníkmi konania a dotknutými orgánmi:

a) Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie dolného Váhu, OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku
3/834, 921 80 Piešťany, zo dňa 18. 07. 2022, vydané pod číslom CS SVP OZ PN 7070/2022/2:
- Z pohľadu správcu upraveného vodohospodársky významného vodného toku Chocholnica, č. hydrológ.
poradia 4-21-08, identifikátor č. 1858, v správcovstve pod č. 112, k predloženej PD (05/2022) nemáme
pripomienky. Podmienky z nášho vyjadrenia list pod zn. CS SVP OZ PN 4788/2019/2 CZ 18756/210/2019
zo dňa 03. 06. 2019 (vyjadrenie pre stavebné povolenie) zostávajú i naďalej v platnosti a požadujeme ich
pri výstavbe dodržať. S vydaním rozhodnutia o zmene stavby súhlasíme.
- Upozorňujeme, že ako správca vodných tokov nezodpovedáme za škody spôsobené mimoriadnou
udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov (§ 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách).

b) PPA Power, s. r. o., Vajnorská 137, 830 00 Bratislava, zo dňa 22. 08. 2022, vydané pod číslom
OP-2022-0684:
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- Žiadame dodržanie technickej špecifikácie uvedenej v predloženej projektovej dokumentácii so
zapracovaním nasledovných podmienok.
- Odberné miesto a napojenie pitnej a zrážkovej vody pre logistickú halu S2 musí spĺňať technické a
zmluvné podmienky:
- samostatne meraný úsek klienta,
- možnosť odpočtu meradla zo zeme (max. do 160 cm)
- Odberné miesto a napojenie pitnej a zrážkovej vody pre logistickú halu S2 musí spĺňať technické a
zmluvné podmienky
- Samostatne meraná spotreba pitnej vody klienta
- Meradlo osadené impulzným výstupom
- Na odbernom mieste musí byť uzatvorená zmluva na dodávku pitnej a odvod splaškovej vody
- Pred zahájením zemných prác je Zhotoviteľ povinný zaistiť vytýčenie všetkých podzemných sietí.
- Vzhľadom na skutočnosť, že v tesnej blízkosti realizovanej stavby sa nachádzajú inžinierske siete musia
byť zemné práce v mieste dotyku so sieťami realizované ručne.
- Po ukončení stavby žiadame, aby stavebník preložil správcovi projekt skutočného vyhotovenia a
geodetické zameranie 1x v papierovej forme a 1x v digitálnej forme vo formáte dwg.
c) Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, Okresný dopravný inšpektorát v Trenčíne, Kvetná
7, 911 42 Trenčín, vydané pod číslom ORPZ-TN-ODI-196-003/2022-ING, zo dňa 22. 07. 2022:
- Komunikácie, chodníky, parkovacie miesta, priechody pre chodcov a verejné osvetlenie navrhnúť v
súlade s platnými technickými normami.
- Dôsledne riešiť odvedenie povrchových vôd z komunikácií v napojení na jestvujúce vnútroareálové
komunikácie.

d) Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, oddelenie požiarnej prevencie,
Štefánikova 20, 911 49 Trenčín, pod č. j. KRHZ-TN-OPP-2022/000113-003, zo dňa 25. 07. 2022:
- KR HaZZ vykoná počas realizácie stavby tematickú protipožiarnu kontrolu v zmysle § 25 ods. 1 písm.
c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov so zameraním na
dodržiavanie protipožiarnej bezpečnosti stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie. Žiadame
informovať KR HaZZ v Trenčíne o priebehu realizácie stavby, a to najmä pri inštalácií požiarnych uzáverov
a inštalovaní požiarnotechnických zariadení (elektrická požiarna signalizácia vrátane hlasovej signalizácie
požiaru, stabilné hasiace zariadenie, zariadenie na odvod tepla a splodín horenia.
- ku kolaudačnému konaniu predložiť certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia
na všetky výrobky, ktoré musia spĺňať požiarnotechnické charakteristiky podľa spracovanej projektovej
dokumentácie a ďalšie doklady, ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov.

Bez pripomienok sa k zmene stavby vyjadrili:
1. Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, č. j.
3349/59482/40103/2022, zo dňa 18.08.2022,
2. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo,
Hviezdoslavova 1, 911 01 Trenčín, č. j. OU-TN-OSZP3-2022/025548-002, zo dňa 30.06.2022,
3. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany prírody a krajiny,
Hviezdoslavova 1, 911 01 Trenčín, č. j. OU-TN-OSZP3-2022/024536-002, zo dňa 15.07.2022,
4. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, č. j. VTIR-2022/1542-2, zo
dňa 15.08.2022.

D/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
právnych predpisov: námietky neboli vznesené.

Odôvodnenie
Stavebník, SIHOTPARK, s. r. o., Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, zastúpený v konaní
spoločnosťou PIO KERAMOPROJEKT, a. s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín požiadal dňa 25. 08. 2022
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie o povolenie na zmenu časti povolenej
vodnej stavby „Logistický park Sihoť – Chocholná – Velčice“ – Logistická hala S2 v rozsahu SO 301
Prípojka a areálový rozvod vody a povolenie zmeny vodnej stavby „Logistický park Sihoť – Chocholná
– Velčice“ – Logistická hala S2 pred jej dokončením v rozsahu SO 302 Splašková kanalizácia, SO 303
Dažďová kanalizácia.
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Splnomocnený zástupca spolu so žiadosťou o zmenu časti povolenej vodnej stavby a zmeny vodnej
stavby pred jej dokončením neuhradil správny poplatok, z toho dôvodu správny orgán dňa 26. 08.
2022 vyzval stavebníka prostredníctvom splnomocneného zástupca na zaplatenie správneho poplatku za
zmenu povolenia časti jestvujúcej vodnej stavby a na zmenu vodnej stavby pred jej dokončením. Dňom
uhradenia správneho poplatku, t. j. 28. 08. 2022 začalo vodoprávne konanie.
Dňa 06.09.2022 splnomocnený zástupca stavebníka doplnil žiadosť o zmenu časti dokončenej vodnej
stavby a zmenu vodnej stavby pred dokončením o vyhodnotenie podmienok z Rozhodnutia č. OU-TN-
OSZP3-2017/002019-023 TBD zo zisťovacieho konania o zmene navrhovanej činnosti „Logistický park
Sihoť – Chocholná – Velčice (zmena)“.
Dňa 14. 09. 2022 správny orgán oznámil začatie vodoprávneho konania vo veci povolenia zmeny
časti dokončenej vodnej stavby a vo veci zmeny vodnej stavby pred dokončením a zaslal ho všetkým
známym účastníkom konania, dotknutým orgánom, vlastníkom susedných pozemkov verejnou vyhláškou
a zároveň upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. V oznámení správny orgán určil
lehotu, v ktorej sa účastníci konania a dotknuté orgány môžu vyjadriť k podkladom rozhodnutia. V
stanovenom termíne neboli doručené žiadne pripomienky k predmetu konania.
Stavba „Logistický park Sihoť – Chocholná – Velčice“ – Logistická hala S2 podliehala postupu podľa
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Rozhodnutie v zisťovacom konaní
o zmene navrhovanej činnosti vydal Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie
dňa 03.01.2017 pod č. OU-TN-OSZP3-2017/002019-023. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť bola dňa
14.09.2022 zverejnená žiadosť stavebníka na úradnej tabuli správneho orgánu, ako aj na webovej
stránke, s odkazom o sprístupnení rozhodnutia č. OU-TN-OSZP3-2017/002019 - 023 TBD v súlade s
postupom podľa § 58a, ods. 3 stavebného zákona. Zároveň bol uplatnený aj postup podľa § 140c ods.
2 stavebného zákona.
Projekt zmeny dokončenej časti vodnej stavby rieši SO 301 Prípojku pitnej vody, vybudovanie vodovodnej
vety „B“, ktorá bude privádzať pitnú vodu do haly z bočnej strany stavby a bude vybudovaná ako
provizórne pripojenie na jestvujúci pitný vodovod, ďalej prípojku požiarnej vody, ktorá bude rozšírením
jestvujúcej prípojky požiarneho vodovodu vetvy „PR1“. Zmena vodnej stavby pred dokončením spočíva
v zmene SO 302 Splašková kanalizácia a to kanalizačné stoky „C6“ a „C7“, kde dochádza k zmenám
dimenzie (z DN150 na DN200) a dĺžky kanalizačného potrubia. Pri SO 303 Dažďová kanalizácia dochádza
k zmenám dimenzie a dĺžok kanalizačných stôk „V“, „V 1“, „V6“, „V4“, „W1“, „W6“, „W7“, „W“, „W2“ a
pribúdajú stoky dažďovej kanalizácie „Dp1“, „V7“, „W8“, „W9“.
Stavebník predložil projektovú dokumentáciu vypracovanú autorizovaným stavebným inžinierom Ing.
Renátou Hríbikovou zoznam stavbou dotknutých pozemkov, odborné stanovisko Technickej inšpekcie,
a. s., stanovisko Obce Chocholná-Velčice k projektovej dokumentácii, vydané dňa 28.06.2022, pod
číslom SÚ CH-V 109/2022-002, záväzné stanovisko podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona v súlade
s § 140b stavebného zákona vydala Obec Chocholná - Velčice dňa 26.08.2022 pod číslom SÚ Ch-
V 149/2022-002/HuR, Záväzné stanovisko Okresného úradu Trenčín vydané dňa 27. 09. 2022, pod
číslom OU-TN-OSZP3-2022/033909-003TBD, ako príslušného orgánu podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie s vyhodnotením, že z koncepčného hľadiska je návrh
na začatie konania uvedenej vodnej stavby v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na ŽP a
odporúčanými podmienkami uvedenými v rozhodnutí zo zisťovacieho konania o zmene navrhovanej
činnosti č. OU –TN-OSZP3-2017/002019-023 TBD zo dňa 03. 01. 2017, vyjadrenia dotknutých orgánov,
ktoré sú zapracované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny orgán posúdil návrh podľa § 62 stavebného zákona a zistil, že realizáciou stavby nebude
ohrozené životné prostredie, stavba nie je v rozpore s verejným záujmom a vyhovuje všeobecným
technickým požiadavkám na výstavbu. Stavba sa bude realizovať na pozemkoch vo vlastníctve
stavebníka.
Na základe výsledkov konania a predložených dokladov orgán štátnej vodnej správy zistil, že nie sú
dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na zmenu časti zrealizovanej vodnej stavby a zmeny vodnej
stavby pred dokončením za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí a preto rozhodol tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok: V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov bol správny poplatok v sume 200,- eur za vydanie zmeny vodnej stavby a zmeny vodnej stavby
pred dokončením uhradený dňa 24. 11. 2021 prevodom z účtu.
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Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, na Okresný úrad
Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.
Proti tomuto rozhodnutiu, ktorému predchádzalo konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. má právo podať
odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s
obsahom rozhodnutia podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Lehota na podanie od-volania podľa § 140c ods. 8
stavebného zákona je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Podľa
§ 140c ods. 10 stavebného zákona podaním odvolania podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona sa ten,
kto ho podal, stáva účastníkom konania.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

Toto rozhodnutie sa účastníkom konania oznamuje podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona verejnou
vyhláškou a musí byť vyvesené na úradnej tabuli Okresného úradu Trenčín a Obce Chocholná-Velčice
po dobu 15 dní. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

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

Pečiatka, podpis:.............................................Pečiatka, podpis:........................................................

Príloha
Overená PD pre stavebníka,
ktorú si prevezme splnomocnený zástupca stavebníka
v klientskom centre Okresného úradu Trenčín

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10126

Doručuje sa
PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1/1013, 911 48  Trenčín, Slovenská republika
SIHOTPARK s. r. o., Rázusova 125, 093 01  Vranov nad Topľou, Slovenská republika
Obec Chocholná - Velčice, Chocholná - Velčice 312, 913 04  Chocholná-Velčice, Slovenská republika
Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02  Bratislava, Slovenská republika

Na vedomie
Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Štefánikova 20, 911 49 Trenčín 1
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Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, Hviezdoslavova
3, 911 01 Trenčín 1
Slovenský plynárenský priemysel-Distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25
Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Trenčín 1
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Martin Janáček, generálny tajomník služobného
úradu, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava-Staré Mesto
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 4
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
Slovenská správa ciest IVSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepný závod,
Ivana Krasku 3/834, 921 01 Piešťany 1
Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava-Ružinov
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Hodžova 28, 911 01 Trenčín 1
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1


