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OBEC VEĽKÉ BIEROVCE 
Obecný úrad, 913 11 Veľké Bierovce  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
OcÚ VB 93/2017-003/Pk                                                                       dňa 03.10.2018 

 

ROZHODNUTIE 

    
        Verejná vyhláška 
 

Navrhovateľ  DALITRANS, s.r.o., 913 11 Veľké Bierovce, IČO: 36 298 883, 

v zastúpení MALASTAV, s.r.o., Olbrachtova 20/912, 911 01 Trenčín, podal dňa 

08.03.2017 a doplnil dňa 03.10.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 

stavby : 
 

,, Rozšírenie cesty I/9 pre dopravné napojenie priemyselnej zóny – 

križovatka v km 114,15“ – Veľké Bierovce 

 

umiestnenej na pozemku  C-KN, parc .č. 513, 384, 385/1, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie, trvalý trávny porast, k. ú.  Veľké Bierovce tak, ako je to 

zakreslené v situačnom výkrese č. 02, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 

rozhodnutia pre navrhovateľa. Mierka 1:500. 
 

Obec Veľké Bierovce, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov (ďalej len stavebný zákon), posúdila predložený návrh podľa § 35 až 38 

stavebného zákona, zosúladila stanoviská uplatnené dotknutými organizáciami a 

orgánmi, posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Oznámila začatie 

územného konania a nariadenie ústneho pojednávania na deň 04.04.2017. Na základe 

tohto posúdenia a doplnenia potrebných podkladov dňa 03.10.2018 podľa § 39a 

stavebného zákona vydáva 

 
                              rozhodnutie o umiestnení stavby 

,, Rozšírenie cesty I/9 pre dopravné napojenie priemyselnej zóny – križovatka 

v km 114,15“ – Veľké Bierovce 

 

I. Stručný popis stavby, architektonické a konštrukčné riešenie:   

Projekt rieši rozšírenie cesty I/9 v katastrálnom území Veľké Bierovce. Bude sa jednať 

o pravostranné napojenie priemyselnej zóny vo Veľkých Bierovciach v smere jazdy 

Chocholná – Mníchova Lehota v km 114,15. V súčasnosti do priemyselnej zóny nie je 

zriadený odbočovací pruh pre odbočovanie vľavo zo smeru Bánovce nad Bebravou – 

Chocholná. Súčasné šírkové usporiadanie cesty I/9 neumožňuje tento pruh vyznačiť, je 

potrebné cestu rozšíriť tak, aby bolo umožnené vyriešenie križovatky pre napojenie 

cesty pomocou dopravného pruhu pre odbočenie vľavo do priemyselnej zóny. 
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Riešenie križovatky 

STN 73 6102 – Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách, kategória 

C11,5/80, pozdĺžny sklon vozovky v mieste križovania s= 0,50%, uhol kríženia 90o. 

 

Pruh na odbočenie vľavo 

Umožňuje odbočenie vozidiel bez zastavenia vozidiel v priebežnom prúde a zvyšuje 

bezpečnosť a plynulosť dopravy. 

 

Smer Trenčín – Chocholná (jestvujúci areál) 

Dĺžka odbočovacieho pruhu je obmedzená jestvujúcou križovatkou zo strany od 

Trenčína. Z tohto dôvodu je odbočovací pruh navrhnutý bez spomaľovacieho úseku 

s min. čakacím úsekom pre podiel odbočujúcich pomalých vozidiel. 

Celková dĺžka odbočovacieho pruhu je 100,0 m a rovná sa súčtu dĺžok vyraďovacieho 

úseku a čakacieho úseku (60,0+40,0 m). 

Vzhľadom k stiesneným podmienkam, vzdialenosťou jestvujúcich križovatiek a most-

nému objektu sa navrhuje skrátenie rozširovacieho klinu pre pruh na odbočenie vľavo 

na 80,0 m. 

 

Šírkové usporiadanie 

Cesta I/9 kategórie C 11,5/80 je obojsmerná, mimo križovatky celkovej šírky 

asfaltovej časti 10,0 m, 2x jazdný pruh šírky 3,50 m, 2x vodiaci prúžok 0,25 m, 2x 

spevnená krajnica 1,50 m a 1x nespevnená krajnica šírky 0,75 m po ľavej strane 

v smere staničenia (TN-ČR).  

V smere Mníchova Lehota – Chocholná sa cesta pred križovatkou rozšíri o 3,20 m. 

Celková priemerná šírka rozšírenia bude  4,50 m.  

 

Konštrukcia vozovky  

 

Skladba pre rozšírenie cesty I/9: 

- asfaltový koberec mastixový modifikovaný  SMAO 11-I; PMB 45/80-75   40 mm 

- spojovací postrek emulzný 0,5 kg/m2  PSE 

- asfaltový betón pre ložnú vrstvu   ACL 16-I; PMB 65/105-55   70 mm 

  (na spodnú podkl. vrstvu  výstužný materiál (š.2,0m) E >180 GPa min.100 KN/bm) 

- spojovací postrek emulzný 0,5 kg/m2  PSE 

- asfaltový betón pre podkladovú vrstvu  ACL 22-I; PMB 65/105-55   90 mm 

- infiltračný postrek 1,0 kg/m2    P2 

- cementová stabilizácia    CBGM C6/10   180 mm 

- štrkodrva       ŠD  fr.(0-32)   220 mm 

Spolu:           600mm

   

Skladba asfaltového krytu cesty I/9: 

- asfaltový koberec mastixový modifikovaný  SMAO 11-I; PMB 45/80-75   40 mm 

- spojovací postrek emulzný 0,5kg/m2  PSE 

- asfaltový betón pre ložnú vrstvu   ACL 16-I; PMB 65/105-55   70 mm 

- 20% ACL 16-I na vyrovnanie nerovnosti a výtlkov ACL 16-I; PMB 65/105-55  

- spojovací postrek emulzný 0,5kg/m2  PSE 

- odfrézovanie jestv. vozovky hr.20 mm             20 mm 

Spolu:                      110mm 
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Jestvujúci podklad pod konštrukciu vozovky  navrhujeme zhutniť na hodnotu odvo-

deného modulu deformácie Edef2 = min.90 MPa.  

Štrkodrvu  zhutniť na hodnotu odvodeného modulu deformácie Edef2 = min.120 MPa. 

 

Rozšírenie  cesty I/9 sa  bude realizovať v 2,5% priečnom  sklone  smerom ku krajnici.  

Nespevnené  krajnice sa  zasypú  asfaltovým  recyklátom fr.(0-32mm) hr.140-100 mm. 

 

Dopravné značenie 

Zvislé dopravné značenia budú zväčšeného rozmeru v retroreflexnej úprave, v súlade 

s STN 01 8020 a vyhláškou MV SR č.9/2009 Z. z. 

Najmenšia vodorovná vzdialenosť bližšieho okraja značenia alebo jeho nosnej 

konštrukcie od vonkajšieho okraja spevnenej časti vozovky bude 0,5 m. Spodný okraj 

najnižšie umiestneného značenia bude min. 1,2 m nad úrovňou vozovky. 

Presné vyhotovenie graficky pripraví dodávateľ, ktoré pred vyhotovením najskôr od-

súhlasí s dopravným inšpektorátom a príslušným správnym cestným orgánom. 

 

Odvodnenie 

Odvodnenie dažďových vôd z cesty bude zabezpečené jednostranným priečnym 

a pozdĺžnym sklonom cesty a následným odvedeným vody do rigolov pozdĺž cesty. 

Z rigolov bude voda odvádzaná do okolitého terénu.  

 

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: 

Pozemok C-KN, parc. č 513, 384, 385/1, druh pozemku zastavaná plocha a nád-

vorie, trvalý trávny porast,  k. ú. Veľké Bierovce.  

Pozemky nie sú vo vlastníctve investora, ale vlastníci pozemkov súhlasia s umiest-

nením predmetnej stavby na ich pozemkoch. 

 

II. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického 

riešenia stavby s okolitým životným prostredím. 

1. Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracoval:   

      MALASTAV s. r. o. Trenčín,  Olbrachtova 20, 911 01 Trenčín, zodpovedný pro-         

      jektant: Ing. Ján Malast, reg. č. 0537*I2. 

2. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie musia spracovať projektanti 

spôsobilí pre túto činnosť podľa § 45 stavebného zákona. 

3. Polohopisné a výškopisné umiestnenie stavby : 

 Viď výkres č. 2 - situácia , Mierka 1:500. 

 

4. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a  

dotknutých organizácií a požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických 

požiadaviek na výstavbu a zo STN: 

 

Obec Veľké Bierovce zo dňa 17.03.2017, č. OCU VB 2017/79-001 

- Obec vydáva súhlasné stanovisko k projektovej dokumentácii rozšírenie cesty 

I/50 pre dopravné napojenie priemyselnej zóny Križovatka v km 114,15 

v katastrálnom území obce Veľké Bierovce pre územné konanie  

- Obec Veľké Bierovce týmto potvrdzuje, že uvedené rozšírenie cesty I/50 pre 

dopravné napojenie priemyselnej zóny v km 114,15 je v súlade s platným ÚPN 

Obce Veľké Bierovce schválený dňa 16.02.2006 pod č. uznesenia 21/2006. 
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Obec Veľké Bierovce zo dňa 04.12.2017, č. OCU VB 2017/79-006 

- Obec Veľké Bierovce v zastúpení starostkou Ing. Silviou Masárovou vydáva 

súhlas na udelenie výnimky s technickým riešením odlišným od Slovenskej 

technickej normy (STN) pre stavbu „ Rozšírenie cesty I/9 pre dopravné 

napojenie priemyselnej zóny – križovatka v km 114,15“ 

- Súhlasíme so skrátením rozširovacieho klinu pre pruh na odbočenie vľavo zo 

150 m na 80 m podľa STN 73 6102 čl. 6.9.4 a vynechanie odbočovacieho pruhu 

vpravo podľa STN 73 6101 čl. 12.1.4 

- Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo 

iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva zo dňa 11.04.2017, č. B/2017/01723-

002/H6 

- Súhlasí sa s návrhom žiadateľa DALITRANS, s.r.o., 913 11 Veľké Bierovce 

266, v zastúpení splnomocneného MALASTAV, s.r.o., Olbrachtova 20/912, 

911 01 Trenčín, zo dňa 04.04.2017, podľa § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 

355/2007 Z. z., vo veci návrhu na územné konanie „Rozšírenie cesty I/9 pre 

dopravné napojenie priemyselnej zóny – križovatka v km 114,15“ 

- Zároveň sa navrhovateľovi pripomína pri kolaudácii stavby preukázať: 

o  právoplatné stavebné povolenie 

o  zápisnicu o odovzdaní a prevzatí stavby 

 

Krajský pamiatkový úrad Trenčín zo dňa 03.03.2017, č. KPUTN-2017/7429-

2/16066 

Súhlasí so stavbou a určuje tieto podmienky : 

- 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 metódami archeologického 

výskumu,  

- KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby 

v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie. 

 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný orgán 

štátnej správy v odpadovom hospodárstve zo dňa 01.03.2017, č. OU-TN-OSZP3-

2017/009638-002-SLI 

Z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasíme za nasledujúcich podmienok: 

- investor stavby je povinný zabezpečiť, aby dodávateľ stavebných prác dodržiaval 

ustanovenia § 14 zákona o odpadoch ako držiteľ odpadov, najmä zabezpečil 

podmienky na ich dôsledné triedenie podľa druhov, vykonával ich evidenciu od 
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ich vzniku a následne zabezpečil ich zhodnotenie alebo zneškodnenie len na 

povolených zariadeniach v zmysle zákona o odpadoch 

- 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 

- osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie (držiteľ odpadov) podľa § 77 ods. 4 

zákona o odpadoch je povinná pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe 

komunikácie stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácii 

materiálovo zhodnotiť 

- odpad – výkopová zemina je potrebné odovzdať len osobe, ktorá má na to 

povolenie podľa § 97 ods. 1, písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

a prevádzkuje miesto na to určené v zmysle ustanovení stavebného zákona. 

Požadujeme priebežne nahlasovať tunajšiemu úradu na aké miesto a v akom 

množstve je nevyužitý prebytok výkopovej zeminy zo stavby odvážaný 

- priebežne odvážať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa 

v okolí stavby nevytváralo žiadne zhromažďovanie odpadov na voľných plochách 

- zneškodniť odpady skládkovaním, ak ich zhodnotenie nie je ďalej možné alebo 

účelné, len na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je povolené v súlade 

s ustanoveniami zákona o odpadoch 

- investor stavby ako pôvodca odpadov je povinný po realizácii stavby podľa § 99 

ods. 1 písm. b) bod č. 5 zákona o odpadoch požiadať o vyjadrenie ku 

kolaudačnému konaniu tunajší úrad. Ku kolaudačnému konaniu predložiť prehľad 

jednotlivých druhov odpadov v tonách a preukázať využitie, alebo zneškodnenie 

jednotlivých druhov odpadov v súlade s ustanovením zákona o odpadoch. (Vážne 

lístky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie, alebo využitie odpadov od 

oprávnených organizácií)  

 

UPOZORNENIE:  

Upozorňuje na skutočnosť, že na území okresu Trenčín, nie je povolená žiadna 

skládka na zneškodňovanie odpadov. V rámci okresu Trenčín však existujú povolené 

zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov mobilnými zariadeniami a zberné 

dvory. 

Stavebné odpady, druhu výkopovej zeminy je možné využiť na terénne úpravy 

pozemku, na ktorom sa realizuje stavba. Prebytok výkopovej zeminy, ktorý by mal 

byť využitý mimo realizácie stavby, je považovaný za odpad a musí s ním byť 

naložené v súlade so zákonom o odpadoch. V opačnom prípade sa takéto konanie 

považuje za porušenie ustanovení zákona o odpadoch. 

 

Okresný úrad Trenčín odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej 

vodnej správy zo dňa 02.03.2017, č. OU-TN-OSZP3-2017/009830-002-TMM 

Z hľadiska ochrany vodných pomerov v území je navrhované riešenie možné za 

dodržania nasledovných podmienok: 

- k vydaniu stavebného povolenia na rozšírenie cesty je potrebný súhlas orgánu 

štátnej vodnej správy v zmysle § 27 ods. 1 písm. b) vodného zákona. Predmetný 

súhlas bude vydaný Okresným úradom Trenčín, odborom starostlivosti o životné 

prostredie na základe osobitnej žiadosti, projektovej dokumentácie stavby 

a ostatných dokladov v súlade s platnou legislatívou 
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Okresný úrad Trenčín odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 

ochrany prírody a vybraných zložiek zo dňa 08.03.2017, č. OU-TN-OSZP3-

2017/010111-002 SIN 

- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 

ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia nemá k vydaniu 

územného  povolenia pripomienky 

 

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava zo dňa 02.03.2017, CD 12587/2017  

PD odsúhlasujeme s nasledovnými pripomienkami: 

- Pri stavebných prácach žiadame v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike 

v platnom znení rešpektovať existujúce VN vonkajšie vedenie a nenarušiť 

celistvosť uzemňovacej sústavy tohto vedenia 

- Vyjadrenie platí pre územné konanie 

 

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Trenčín zo dňa 29.03.2017 č. 2658/2017 

S navrhovaným technickým riešením súhlasíme za podmienok: 

- V predmetnej lokalite sa nachádzajú inžinierske siete v správe našej spoločnosti 

(vodovod). Pred zahájením zemných prác požadujeme zabezpečiť vytýčenie 

verejného vodovodu priamo v teréne, ktoré vykonávajú pracovníci našej 

spoločnosti na základe objednávky predloženej v časovom predstihu na TVK a.s. 

(Bc. Žucha, kontakt: zucha@tvkas.sk, tel. : 0901/976 607). Inžinierske siete 

v správe našej spoločnosti žiadame plne rešpektovať v zmysle STN 73 6005. 

Priestorová úprava vedení technického vybavenia a zákona č. 442/2002 Z. z.  

o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19, ods. 2 a 5. Podľa 

citovaného zákona je ochranné pásmo vodovodného potrubia do DN 500 1,5 m 

od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia. 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. Taktiež 

žiadame zachovať krytie jestvujúceho vodovodného potrubia. 

- Upozorňujeme Vás, že v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodo-

vodoch a verejných kanalizáciách § 27, ods. 4 je stavebník povinný na svoje 

náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a 

príslušenstvo verejného vodovodu vzťah k terénu, k pozemnej komunikácií alebo 

inej stavbe 

- Upozorňujeme Vás, že podľa platného cenníka schváleného vedením našej 

spoločnosti ku dňu 1.3.2017 (www.tvkas.sk) Vám fakturujeme poplatok za 

vypracovanie stanoviska a poskytnutia podkladov 

 

SPP – distribúcia, a.s. zo dňa 30.05.2017, č. 218/DP/2017 

- SPP – distribúcia súhlasí s umiestnením stavby na parc. č. 385/1, 384, k. ú. Veľké 

Bierovce v bezpečnostnom pásme VTL plynovodu DN100 PN25 v zmysle 

predloženej dokumentácie bez dodatočných opatrení 

- Toto vyjadrenie nie je možné použiť ako stanovisko k vydaniu stavebného 

povolenia. V rámci stavebného konania je stavebník povinný predložiť projekt 

stavby na odsúhlasenie revádzkovateľovi 

 

Upozornenie: 

Toto vyjadrenie reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich och- 

mailto:zucha@tvkas.sk
http://www.tvkas.sk/
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ranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania. Každú zmenu projektovej 

dokumentácie a/alebo inej dokumentácie, ku ktorej má dôjsť po vydaní tohto 

vyjadrenia je stavebník povinný prerokovať s prevádzkovateľom a požiadať pre-

vádzkovateľa o vyjadrenie k navrhovanej zmene. Vyjadrenie a podmienky v ňom 

stanovené sú platné v prípade, že žiadosť o vydanie stavebného povolenia a/alebo 

návrh na začatie konania budú podané najneskôr do 24 mesiacov odo dňa jeho 

vydania. Pokiaľ stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP- distribúcia, 

a.s. o vydanie nového vyjadrenia. Prevádzkovateľ je v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi oprávnený toto vyjadrenie zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene 

skutkových okolností, z ktorých prevádzkovateľ pri vydávaní tohto vyjadrenia vy-

chádzal alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe 

ktorých bolo toto vyjadrenie vydané. 

 

Slovak Telekom, a.s. zo dňa 19.01.2018, č. 6611801632 

Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti 

Slovak Telekom, a. s., 

- existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 

Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti 

rušeniu, 

- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade, ak zistil, že jeho 

zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízií so sieťami elektronických 

komunikácií (ďalej len SEK) Slovak Telekom, a. s. alebo zasahuje do ochranného 

pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním PD stavby), vyzvať spoločnosť 

Slovak Telekom, a. s.  na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany  alebo 

preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou 

sieti: František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289, 

- v prípade, ak na definovanom území sa nachádza nadzemná telekomunikačná 

sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a .s., je potrebné zo strany žiadateľa 

zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma 

- nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením 

povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 

v platnom znení, 

- žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. 

Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, 

prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s., 

- upozorňuje, že ak plánuje žiadateľ napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť 

úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj 

telekomunikačnú prípojku, 

 

Dopravný úrad zo dňa 10.03.2017, č. 07906/2017/ROP-002-P/5716 a zo dňa 

23.03.2017, č. 8542/2017/ROP-002-P/8681 

Dopravný úrad, ako dotknutý orgán štátnej správy v civilnom letectve s umiestnením a 

realizáciou stavby v navrhovanom mieste poľa predloženej projektovej dokumentácie 

(január 2017) súhlasí s podmienkami: 

- najvyšší bod stavebných objektov a zariadení nestavebnej povahy umiestnených 

v riešenom území a najvyšší bod stavebných mechanizmov použitých pri re-

alizácii, nesmie prekročiť nadmorskú výšku 243 m n.m. Bpv (ochranné pásmo 

vodorovnej roviny Letiska Trenčín) 

mailto:frantisek.chupac@telekom.sk
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- v riešenom území je zakázané zriaďovať, prevádzkovať a používať laserové 

zariadenia, ktorých úroveň vyžarovania by prevyšovala hodnotu 50nW/cm2, 

pričom žiarenie nesmie zapríčíniť vizuálne rušenie letovej posádky lietadla 

(ochranné pásmo proti laserovému žiareniu), používať silné svetelné zdroje 

a vytvárať reflexné plochy a umiestňovať nebezpečné a klamlivé svetlá, ktoré by 

svojim charakterom mohli odpútavať pozornosť posádky lietadiel, prípadne ich 

oslepiť (ochranné pásmo proti nebezpečným a klamlivým svetlám), prípadné 

vedenie elektrického prúdu VN a VVN riešiť formou vzdušného vedenia 

(ochranné pásmo s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN) 

a vykonávať činnosti, ktoré by viedli k zvýšenému výskytu vtáctva (vnútorné 

a vonkajšie ornitologické ochranné pásma) 

 

Letecké opravovne Trenčín, a.s. zo dňa 07.03.2017, č. LOTN-77-6/2017-ÚRE 

Predmetná navrhovaná stavba podľa predloženej dokumentácie rešpektuje svojim 

umiestnením a výškou ochranné pásma Letiska Trenčín. Z tohto dôvodu súhlasíme 

s realizáciou predmetnej stavby na danom mieste a vydaním územného rozhodnutia 

podľa dodanej dokumentácie, za predpokladu splnenia týchto podmienok: 

- dodržanie parametrov predmetnej stavby podľa predloženej projektovej doku-

mentácie pre územné rozhodnutie 

- navrhovaná stavba bude rešpektovať ustanovenia ochranných pásiem Letiska 

Trenčín 

- stavebník nesmie používať strojné mechanizmy (napr. žeriavy) presahujúce 

svojou výškou ochranné pásmo vodorovnej roviny, t.j. 243 m m.m. Bpv bez 

predchádzajúceho súhlasu LOTN, a.s. 

- stavebník je povinný požiadať o udelenie stanoviska k predmetnej akcii Dopravný 

úrad, ktorý určí ďalšie podmienky 

Toto vyjadrenie platí dva roky od dátumu jeho vydania za predpokladu, že nedôjde 

k zmene umiestnenia,  k zmene výškovým parametrom stavby 

 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne zo dňa 

08.03.2017, č. ORHZ-TN1-249-001/2017 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru s riešením protipožiarnej 

bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok 

 

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepný závod Piešťany zo dňa 

03.03.2017, č. CS SVP OZ PN 2278/2017/2 

S predloženou žiadosťou súhlasíme, požadujeme dodržať nasledovné podmienky: 

- naša organizácia ako správca Biskupického kanála a jeho ochranných hrádzí bude 

mať naďalej neobmedzený vstup na obslužnú komunikáciu k ochrannej hrádzi po 

upravenej časti (napojenie na cestu I/9). Jej upravená časť zostane v správe 

investora 

- upozorňujeme, že obslužná komunikácia bude vystavená pojazdu ťažkých 

mechanizmov v prípade povodňovej aktivity, resp. pri činnostiach súvisiacich so 

správou a údržbou koryta vodného toku a ochrannej  hrádze v zmysle § 48 a 49 

vodného zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Naša organizácia 

nebude niesť zodpovednosť za jej prípadné poškodenie 

- v prípade zásahov na nami spravovanom DHM, je potrebné tieto vopred od-

súhlasiť a majetkovoprávne riešiť cestou Odboru správy majetku OZ Piešťany 

(JUDr. Mojžiš, 033/7764405). 
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- Uskladňovanie stavebného či iného materiálu na pobrežných pozemkoch je 

zakázané 

- Začiatok a ukončenie prác požadujeme vopred ohlásiť na Správu povodia stred-

ného Váhu II. zodpovednému technickému pracovníkovi – Ing. Gulánová, tel. 

0903 456 376 

- Žiadame účasť na kolaudačnom konaní stavby 

- Stavbou nesmie byť OH nijakým spôsobom poškodená, prípadné zásahy spojené 

so stavbou do jej ochranného pásma žiadame neodkladne uviesť do pôvodného 

stavu 

- Upozorňujeme, že v zmysle § 47 ods. 3) písm. b) zákona o vodách č. 364/2004 

v znení neskorších predpisov, vlastník stavby v dotyku s tokom je povinný dbať 

o jej riadnu údržbu a zabezpečiť ju pred škodlivými účinkami vôd splavenín 

a ľadov. Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín 

a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 uve -

deného zákona 

 

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava zo dňa 03.03.2017, 

č ASM-30-443/2017 

S realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie súhlasíme pri splnení nižšie 

uvedených podmienok.  

-  V prípade dopravných obmedzení na komunikáciách zasiahnutých záberom 

stavby postupovať v zmysle § 7 a § 24, ods. e) zákona č. 135/1961 Zb. 

a Vyhlášky FDM č. 35/1984, § 10, ods. 6, písm. b. Spracovať plán organizácie 

dopravy počas pripravovanej realizácie s obmedzeniami v úsekoch záberu stavby. 

Začiatok a koniec plánovaných stavebných prác a dopravných obmedzení 

oznámiť priamo na Národné centrum vojenskej dopravy OS SR, Kutuzovova 8, 

832 47 Bratislava, fax: 0960322569, e-mail: dicvd@mil.sk  

 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií zo dňa 08.12.2017, č. 06430/2017/SCDPK/84299 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako ústredný orgán štátnej 

správy pre pozemné komunikácie, udeľuje súhlas na technické riešenie. Podmienky 

udelenia súhlasu: 

- V predmetnom úseku cesty I/9 bude skrátený rozširovací klin označený súvisle 

bez prerušenia. Odbočenie na účelovú komunikáciu bude možné len pravo-

stranné, čo požadujeme aj označiť príslušným dopravným značením 

 

Slovenská správa ciest Bratislava zo dňa 15.01.2018, č SSC/6875/2018/2320/1128 

S vydaním územného rozhodnutia stavby „ Rozšírenie cesty I/9 pre dopravné 

napojenie priemyselnej zóny „ Križovatka v km 114,15“ súhlasíme s podmienkou, že 

naše pripomienky budú uvedené v podmienkach územného rozhodnutia a zapracované 

v dokumentácii pre stavebné povolenie. Ďalší stupeň žiadame predložiť našej orga-

nizácii na posúdenie. 

K predloženej prepracovanej dokumentácii máme nasledovné pripomienky: 

- Nakoľko SSC pripravuje v riešenom úseku stavbu „Cesta I/9 Chocholná – 

Mníchova Lehota“ žiadame navrhovanú stavbu skoordinovať s nami pripra-

vovanou stavbou. Do ďalšieho stupňa žiadame doložiť stanovisko spracovateľa 

nami pripravovanej stavby (Valbek, s.r.o.) k navrhovanému riešeniu rekon-

mailto:dicvd@mil.sk
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štrukcie existujúcej stykovej križovatky, ako aj rekonštrukcii existujúceho 

dopravného napojenia účelovej komunikácie na cestu I/9 

- Prepojenie existujúcej a novo navrhovanej konštrukcie cesty I/9 žiadame 

realizovať preplátovaním jednotlivých konštrukčných vrstiev v zmysle TP 079. 

Navrhované druhy asfaltových spojív žiadame navrhnúť v zmysle KLAZ 1/2017 

Katalógové listy asfaltových zmesí 

- Do PD žiadame uviesť parametre a funkciu navrhovanej geomreže a geotextílie. 

V súhrnnej technickej správe (bod 4.4) ako aj vo vzorovom priečnom reze 

žiadame uviesť správnu mieru zhutnenia podložia a ochrannej vrstvy ŠD 

- Opätovne odporúčame zvážiť nutnosť budovania oporného múru, ktorý bude 

vybudovaný len z dôvodu situovania budúcej diaľničnej kanalizácie pozdĺž päty 

cestného telesa cesty I/9. V prípade ponechania oporného múru žiadame do PD 

doložiť jeho statický posudok a preriešiť odvodnenie vozovky cesty I/9 tak, aby 

sa zabránilo stekaniu vody z vozovky po navrhovanom opornom múre – nebude 

sa realizovať 

 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. zo dňa 21.08.2017, č. 4856/78792/30700/2017 

Súhlasíme s podmienkou: 

- Ďalší stupeň projektovej dokumentácie stavby „ Rozšírenie cesty I/9 pre dopravné 

napojenie priemyselnej zóny – križovatka v km 114,15“ žiadame predložiť NDS 

na odsúhlasenie a prípadné zosúladenie s dokumentáciou pre stavebné povolenie 

stavby rýchlostnej cesty R2 

 

Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne zo dňa 30.03.2017, č. KRPZ-

TN-KDI-151-003/2017 

Súhlasí s umiestnením stavby za dodržania nasledovných podmienok: 

- Toto stanovisko sa týka výhradne umiestnenia stavby. V ďalšom stupni pro-

jektovej dokumentácie riešiť trvalé dopravné značenie v zmysle stanoviska KR 

PZ v Trenčíne č. KRPZ-TN-KDI-151-001/2017 zo dňa 27.03.2017 

- Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne si vyhradzuje právo dodatočne 

stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bez-

pečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem 

 

Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 

16.03.2017, č. OU-TN-OCDPK-2017/010429-004/MAR 

S navrhovaným technickým riešením súhlasíme za rešpektovania nasledovných pod-

mienok: 

- Vzhľadom na stiesnené pomery – blízkosť mostného objektu identifikačného 

číslo M3535.01 a vzdialenosti jestvujúcich križovatiek cesty I/9 s účelovými 

komunikáciami so skrátením rozširovacieho klinu Lr na 80,0 m resp. Lr/2 na 40,0 

m súhlasíme. Súhlas na technické riešenie odlišné z čl. 6.9.4. STN 73 6102 udelí 

MDaV SR Bratislava v zmysle § 3 ods. 3 písm. m) zákona č. 135/1961 Zb. 

- Do PS pre ÚR a SP doplniť priečne rezy 

- Vo vzorovom priečnom reze – výkrese č. 3 a v priečnych rezoch navrhnúť sklon 

násypového svahu v pásme do 3,00 m o hodnote 1:2,50 v zmysle čl. 8.1.3.2 a 

„obrázku 17“ STN 73 6101. 

- Vo vzorovom priečnom reze – výkres č. 3 a v priečnych rezoch navrhnúť úpravu 

päty svahu zemného telesa cesty I/9 vydutým oblúkom o tyčnici 2,0 m (nie 

priekopu) v zmysle „ obrázku 17“ STN 73 6101. Vsakovaciu priekopu je možné 
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navrhnúť len v prípade nevhodnej konfigurácie priľahlého terénu a sklonových 

pomerov pri päte násypového svahu, čo je možné zistiť až na základe doplnených 

priečnych rezov v zmysle bodu č. 2 tohto vyjadrenia 

- Z dôvodu rozdielnych vlastníkov a správcov úpravu účelovej komunikácie v km 

0,02527 stavby oddeliť od cesty I/9 ako samostatný objekt 

- Tunajší úrad ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre cesty I. triedy bude na 

stavbu vydávať stavebné povolenie 

- Stavebník pred začatím realizácie stavby v zmysle § 7 zákona č. 135/1961 Zb. 

požiada tunajší úrad ako príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia na 

čiastočnú uzávierku cesty I/9 v zmysle žiadosti a príloh uverejnenej na adrese: 

http://www.minv.sk/?cesty-I-triedy&subor=210145, kde budú stanovené bližšie 

podmienky 

- Stavebník pred začatím realizácie stavby v zmysle § 3 ods. 4 písm. d) zákona č. 

135/1961 Zb. požiadala tunajší úrad ako príslušný cestný správny orgán o vydanie 

určenia použitia prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste 

I/9 počas čiastočnej uzávierky cesty I/9 resp. počas realizácie stavby v zmysle 

žiadosti a príloh uverejnenej na adrese: http://www.minv.sk/?cesty-I-

triedy&subor=210142, kde budú stanovené bližšie podmienky 

- Stavebník do kolaudácie, resp. predčasného užívania stavby v zmysle § 3 ods. 4 

písm. d) zákona č. 135/1961 Zb., požiada tunajší úrad ako príslušný cestný 

správny orgán o vydanie určenia použitia trvalých dopravných značiek na ceste 

I/9 v zmysle žiadosti a príloh uverejnenej na adrese: http://www.minv.sk/?cesty-I-

triedy&subor=210142, kde budú stanovené bližšie podmienky 

- Stavebník do kolaudácie, resp. predčasného užívania stavby, požiada Obec Veľké 

Bierovce o vydanie určenia použitia trvalej zvislej dopravnej značky „P2 Stoj, daj 

prednosť v jazde!“ na účelovej komunikácii pripojenej na cestu I/9 v km 114,5 

 

Michlovský, spol. s r.o. zo dňa 20.03.2017, č. BA-0788/2017 

- ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. nedôjde 

- vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu 

nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov 

- rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú pred-

metom toho vyjadrenia 

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povr-

chu terénu objednať u správcu PTZ 

- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, 

s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykoná-

vajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +- 30 cm skutočného uloženia 

PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu 

vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne 

nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti najmenej 1 m ( v ochrannom pásme 

1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ, okrem pretlakov 

- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana 

proti mechanickému poškodeniu 

- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by 

znemožňovali prístup k PTZ 

- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ 

- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poško-

deniu nepovolanou osobou 

http://www.minv.sk/?cesty-I-triedy&subor=210145
http://www.minv.sk/?cesty-I-triedy&subor=210142
http://www.minv.sk/?cesty-I-triedy&subor=210142
http://www.minv.sk/?cesty-I-triedy&subor=210142
http://www.minv.sk/?cesty-I-triedy&subor=210142
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- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a zna-

čenie  

- aby bez odkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 32, 

mob. 0907 721 378 

- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami 

- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde 

bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia 

prevádzkovateľa a správcu PTZ 

 

Slovanet, a.s. zo dňa 16.03.2017, č. V-425-2017-SNET-BAR 

- Slovanet, a.s. nemá výhrady voči predmetným stavbám 

 

Energotel, a.s. zo dňa 08.03.2017, č. 2017/ÚPÚ 

Oznamujeme, že podzemná sieť našej spoločnosti sa nachádza v záujmovom území. 

Pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými a metalickými káblami 

spol. Energotel, a.s.. V prípade realizácie stavby súhlasíme za nasledovných pod-

mienok: 

- Realizáciu výkopových prác 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vede-

ní a zariadení /ochranné pásmo/ požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom 

bez používania strojových mechanizmov v zmysle § 66 a § 67 zákona č. 610/2003 

Z. z. o elektronických komunikáciách 

- Jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej 

objednávky na adrese: smogrovic@energotel.sk, Peter Šmogrovič mobil 0911 

775 243 

- Vytýčenie, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je 

dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo 

pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť 

- Po splnení daných podmienok spoločnosť Energotel, a.s. nemá námietky 

 

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona dva roky odo dňa na- 

dobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná 

žiadosť o stavebné povolenie. 

 

III.  Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: boli vznesené.   
 

Združenie vlastníkov urbárskych lesov, pozemkové spoločenstvo Veľké Bierovce, 

913 11 Veľké Bierovce - Ing. Alexander Bulko, 913 04 Chocholná- Velčice 388 - 

predseda spoločenstva: doriešiť majetko - právne vzťahy s firmou Dalitrans, s.r.o. 

Námietka sa akceptuje. 

                                    Odôvodnenie: 
 

Navrhovateľ DALITRANS, s.r.o., 913 11 Veľké Bierovce, IČO: 36 298 883, 

v zastúpení MALASTAV, s.r.o., Olbrachtova 20/912, 911 01 Trenčín, podal dňa 

08.03.2017 a doplnil dňa 03.10.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 

stavby  

,, Rozšírenie cesty I/9 pre dopravné napojenie priemyselnej zóny – križovatka 

v km 114,15“ – Veľké Bierovce 

mailto:smogrovic@energotel.sk
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Stavebný úrad oznámil začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania  

na deň 04.04.2017. 

 

K návrhu bolo doložené: 

1. projektová dokumentácia  

2. splnomocnenie na zastupovanie s dotknutými orgánmi 

3. doklad o zaplatení správneho poplatku 

4. kópia katastrálnej mapy, k. ú. Veľké Bierovce 

5. list vlastníctva č. 240-čiastočný, 597-čiastočný, 851-čiastočný, 241, 161, 790, 

780,  , k. ú. Veľké Bierovce 

6. súhlas so stavbou – vlastník pozemku 

7. vyjadrenie obce a stanoviská organizácií 

 

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a 

zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, 

resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. 

  

Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou, je 

spracovaná územnoplánovacia dokumentácia. 

 

Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a vyhl. č. 

532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami 

s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

 

Stavebný úrad preskúmal návrh aj z hľadiska § 38 stavebného zákona a zistil, že 

navrhovateľ nemá vo vlastníctve pozemok, na ktorom bude predmetná stavba 

umiestnená.  

Združenie vlastníkov urbárskych lesov, pozemkové spoločenstvo Veľké Bierovce, 

so sídlom Veľké Bierovce  : udeľuje na základe rozhodnutia valného zhromaždenia 

konaného dňa 25.03.2018, firme Dalitrans s.r.o., súhlas na rozšírenie cesty I/9 

o odbočovací pruh vsmere Veľké Bierovce – Drietoma v časti vjazdu do firmy 

Dalitrans s.r.o., pričom rekonštrukcia cesty bude zasahovať do pozemkov Združenie 

vlastníkov urbárskych lesov, pozemkové spoločenstvo Veľké Bierovce č. p. 385/1, 

zabraná výmera 670,0 m2 a č. p. 384, zabraná výmera 630,0 m2. Všetky náklady 

spojené s rekonštrukciou cesty č. I/9 hradí firma Dalitrans s.r.o. a nebude od 

Združenie vlastníkov urbárskych lesov, pozemkové spoločenstvo Veľké Bierovce 

požadovať žiadnu finančnú alebo inú spoluúčasť. Súhlas je podmienený tým, že vedľa 

cesty nesmie byť vybudovaný oporný múr, ale od úrovne cesty len šikmo sa zvažujúci 

svah k úrovni pozemkov Združenie vlastníkov urbárskych lesov, pozemkové spolo-

lčenstvo Veľké Bierovce. 

 

Oporný múr sa nebude realizovať a nie je ani predmetom tohto územného konania. 

 

Námietky účastníkov konania boli vznesené a zapísané do zápisnice z ústneho kona-

nia dňa 04.04.2017.   
 

Združenie vlastníkov urbárskych lesov, pozemkové spoločenstvo Veľké Bierovce, 

913 11 Veľké Bierovce - Ing. Alexander Bulko, 913 04 Chocholná- Velčice 388 - 

predseda spoločenstva: doriešiť majetko-právne vzťahy s firmou Dalitrans, s.r.o. 
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Námietka sa akceptuje, je podpísaná nájomná zmluva medzi firmou Dalitrans s.r.o. a 

Združením vlastníkov urbárskych lesov, pozemkové spoločenstvo Veľké Bierovce, 

913 11 Veľké Bierovce. 

 

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií 

boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. 

 

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

v sume: 100,- EUR, zaplatený dňa 08.03.2017 v pokladni Obce Veľké Bierovce. 

 

 

                                             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 roz-

hodnutia na Obec Veľké Bierovce.  

Včas podané odvolanie má odkladný účinok.  

Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných 

prostriedkov v zmysle správneho poriadku. 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 odst. 4 stavebného zákona 

v neskorších predpisov. 

 

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obecného úra-

du Veľké Bierovce. 

 

 

 

 

 

 

 

                       Ing. Silvia Masárová 

       starostka obce    

                         Veľké Bierovce 

 

 

 

 

VYVESENÉ DŇA: 

ZVESENÉ DŇA: 

POTVRDENÉ DŇA: 

PRIPOMIENKY: boli – neboli:                                                        

              Obec Veľké Bierovce 
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Doručí sa: 

Účastník konania : 

1. DALITRANS s.r.o., 913 11 Veľké Bierovce 266 

2. MALASTAV, s.r.o., Olbrachtova 20/912, 911 01 Trenčín – v zastúpení 

3. SR – Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 

4. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

5. PD Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 

6. Združenie vlastníkov urbárskych lesov, pozemkové spoločenstvo Veľké 

Bierovce, 913 11 Veľké Bierovce - Ing. Alexander Bulko, 913 04 Chocholná- 

Velčice 388 - predseda spoločenstva 

7. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie 8,  

969 55 Banská Štiavnica 

8. GORAL, spol. s r.o., 913 11  Veľké Bierovce 276 

9. Ján Bolech, 913 11 Krivosúd – Bodovka 125 

10. Verejná vyhláška v k. ú. Veľké Bierovce – neznámym účastníkom konania, 

ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám, ako aj k susedným 

pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté 

 

Na vedomie : 

11. Obec Veľké Bierovce, 913 11 Veľké Bierovce 

12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 

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

14. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdosla-

vova 3, 911 01 Trenčín 

15. Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 911 01 

Trenčín 

16. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

17. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 

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

19. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 26, 825 11 Bratislava 

20. Dopravný úrad SR, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 

21. Letecké opravovne Trenčín, a.s., Legionárska 160, 911 01 Trenčín 

22. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Investičný odbor Žilina, Radlinského 13, 

010 01 Žilina 

23. MDaV SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. slobody 

6, 810 05 Bratislava 15 

24. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

25. Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne, Jílemnického 1, 911 42 Trenčín 

26. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR – ODI, Kvetná 7, 911 42 Trenčín 

27. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Nábrežie I. Krasku č. 

3/834, 921 80 Piešťany 

28. Michlovský spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 

29. Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 

47 Bratislava 

30. Energotel, a.s., pracovisko Vodné elektrárne Trenčín Soblahovská 2, 911 69 

Trenčín – p. Štefkovič Anton 

31. Slovanet, a.s., Záhradnícka151, 821 08 Bratislava 2 


