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Obec Nimnica ako příslušný špeciálny stavebný úřad podl’a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znění neskorších predpisov (ďalej len stavebný 
zákon), a §3a zákona č. 135/1961 Zb. opozemných komunikáciách (čestný zákon), v znění 
neskorších predpisov, či. I.. ods. 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 o štátnej správě pre územně 
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnění stavebného zákona, v spojení s 
§27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znění neskorších predpisov, na 
základe návrhu stavebníka:

Trenčiansky samosprávný kraj,
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 36126624,

ktorý podal dňa 22.07.2019 prostredníctvom splnomocneného: Cykloprojekt s.r.o., Laurinská 18, 
811 01 Bratislava - Staré město, IČO: 47553111, zast. Ing. Lubor Lukáč, stavbi s.r.o., Vystrkov 
1539/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou, na tunajší stavebný úřad,

podl’a § 82 stavebného zákona, § 46 zákona č.71/1967 Z. o správnom konaní v znění neskorších 
predpisov (ďalej len správný poriadok), vydává toto rozhodnutie, ktorým

povoFuje užívanie stavby:

„Liniová stavba - Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK, 
časť 6: úsek Púchov - Nosická priehrada, 

v kat. území Púchov, Nimnica a Nosiče,

na pozemkoch:
- v kat. území Púchov: parc.č. 1790/7,
- v kat. území Nimnica: parc.č.KN C 683/10, 684/3, 683/11, 683/12, 683/13, 683/14, 707/14, 

707/16, 707/17, 707/18, 681/28, 681/27, 707/13, 746/1, 746/3, 678/3, 678/4, 674, 676, 753/1, 
1380/1, 1320/1,1320/9, 1320/10,

- v kat. území Nosiče: KN C 1330/8,1330/9.

Stavba bola povolená rozhodnutím tunajšieho špeciálneho stavebného úřadu pod č. OcÚ 
457/2017 - 2 - TS1 - A/10 dňa 29.01,2018, ktoré nadobudlo právoplatnost’ 19.02.2018.
Listina na predlženie lehoty výstavby bola vydaná stavebným úradom obec Nimnica pod č. OcÚ 
262/2018-TS1 /A-10 dňa 04.07.2018.
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Povolenie změny časti stavby : Trasa A - úsek 0,000 km - 2,750 km a předčasné užívanie 
časti stavby : Trasa A - úsek od 0,0000 km po 2,750 km na pozemkoch par.č.KN C 1790/7 v kat. 
území Púchov, a pozemkoch parc.č.KN C 683/10 a 684/3 v kat, území Nimnica bolo povolené 
rozhodnutím Obce Nimnica č. OcÚ 279/2018-2-TS1-A/10 zo dňa 10.8.2018; předčasné užívanie 
časti stavby : Trasa A - úsek od 2,900 km po 3,2886 km a trasa B - úsek od 0,000 km po 
0,78440 km bolo povolené rozhodnutím Obce Nimnica č. OcÚ 321/2018-2-TS1 -A/10 zo dňa 
31.8.2018.

Stavba je zameraná:
• geometrickým plánom č. 36315583-094-2018, pre kat. územie Púchov, na zameranie 

cyklotrasy na parč.č. 1790/7, ktorý bol overený Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor 
podč. 443/18 dňa 31.07.2018;

• geometrickým plánom č. 36315583-095-2018, pre kat. územie Nimnica, na zameranie 
cyklotrasy na parč.č. 683/10, 684/3, ktorý bol overený Okresným úradom Púchov, katastrálny 
odbor podč. 462/18 dňa 08.08.2018;

• geometrickým plánom č. 36315583-096-2018, pre kat. územie Nimnica, na zameranie 
cyklotrasy na parč.č. 678/3, 678/4, 707/13, 681/27-28, ktorý bol overený Okresným úradom 
Púchov, katastrálny odbor pod č. 515/2018 dňa 04.09.2018;

• geometrickým plánom č. 36315583-097-2018, pre kat. územie Nosiče, na zameranie 
cyklotrasy na parč.č. 1330/8-9 ktorý bol overený Okresným úradom Púchov, katastrálny 
odbor pod č. 514/2018 dňa 04.09.2018;

• geometrickým plánom č. 36315583-033-2019, pre kat. územie Nimnica, na zameranie 
cyklotrasy p.č. 683/11-14, 707/14, 707/16-18 kat. územie Nimnica, ktorý bol overený 
Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor pod č. 339/19 dňa 25.06.2019.

Objektová skladba:
Trasa A s dížkou 3288.70 m a trasa B s dížkou 778.30 m. celková dížka stavby je 4067,00 m.
Trasa A:

• SO A. 1.1 - cyklotrasa
• SO A. 1.2 - cyklotrasa
• SO A. 1.3 - cyklotrasa
• SO A.3 - ocePový mostík (lávka pre chodcov a cyklistov)
• SO B.3 - drobná architektura (stojan na mapu)

Trasa B:
• SO B. 1.1 - cyklotrasa
• SO B. 1.2 - cyklotrasa
• SO A.2 - drobná architektura (odpočívadlo pre cyklistov)
• realizácia náhradnej výsadby

Účel stavby: cyklotrasa slúžiaca pre pohyb peších a cyklistov, vybudovaná v úseku na konci 
města Púchov v smere do obce Nimnica;
Druh stavby: Trválá inžinierska stavba (zaradená podPa §43a ods. 3 písm. a) stavebného zákona) 
- dopravná infraštiuktúra.

Základné údaje o stavbě:
trasa A je vedená po vrchnej časti ochrannej hrádze Nosickej priehrady, v súbehu s cestou 
11/507 v smere Púchov - Považská Bystrica, je zaradená do úrovně F10 (vedenie cyklistov 
mimo pozemnú komunikáciu)

- začiatok úseku je v kat. území Púchov, v km 176,314 (staničenie cesty 11/507) na pozemku 
parc.č.KN C 1790/7 (ktorý vznikol na základe zamerania GP č. 36315583-094-2018
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oddělením z póvodného pozemku parc.č.KN C 1790/1), dížka úseku je 2,60 km. Následné 
pokračuje v súbehu so štátnou cestou 11/507, po koruně ochrannej hrádze Nosickej priehrady. 
V km 178,288 pokračuje trasa po jestvujúcej obslužnej komunikácii vodárenských objektov 
až k jestvujúcemu oploteniu objektov.
trasa A je v úseku km 176,314 a po km 178,111 po koruně hrádze vedená spoločne s pruhom 
vyhradeným pre peších, šířka cyklotrasy je 4,5 m. Jednotlivé pruhy pre peších a pre cyklistov 
sú oddělené vodorovným dopravným značením a použitím piktogramov. V miestach 
existujúcich nástupišť autobusových zastávok a v miestach přístupu údržby správců hrádze 
sa cyklotrasa zužuje na 3,50 m, z toho pás pre cyklistov je v šírke 2,50 m, a pre chodcov 
v šírke 1,0 m.

- V km 178,111 sú pešie komunikácie převedené cez jestvujúci přechod pre chodcov na druhů 
stranu a ďalej pokračuje samotná cyklistická cestička v šírke 3,0 m, po koruně ochrannej 
hrádze výlučné pre cyklistov, bez možnosti přístupu dopravy, v šírke 3,0 m. Trasa je 
v danom úseku zaradená do úrovně F10 (vedenie cyklistov mimo pozemnú komunikáciu)

- V súbehu s cestou 11/507 je realizovaný opomý múr z gabiónov, trasa A je ukončená před 
jestvujúcim vstupom k obslužným objektom prevádzky (budovy SVP).

- Od staničenia km 2,79306 až po začiatok trasy B je trasa vedená po jestvujúcej účelovej 
komunikácii, v danom úseku je vedená vjazdnom pruhu s ostatnou dopravou, úsek je 
zaradený do úrovně F6 (nie je nutné realizovat’ opatrenia pre separáciu cyklistov od PK), 
úsek je ukončený před vstupom do areálu SVP.

- trasa B je dopravné a stavebné napojená na trasu A, je vedená po prevažne novovytvorenom 
koridore. Šířka trasy je 3,0 m, max. pozdížny sklon je 8%, na dížke 94,78 m, priečny sklon 
komunikácie je jednostranný (2%), v časti trasy sú realizované opomé múry z gabiónov 
alebo násypy;

- Na trase sú zo strany smerom k objektom SVP osadené pozinkované zábradlia do výšky 1,20 
m, na časti úseku je realizovaná náhradná výsadba.

- Cyklotrasa v časti priehrady je vedená po priehradnom múre, kde bude napojená na ďalší 
úsek tesne za rampou priehrady, posledná časť je vedená v oblúku cca 15 m za priehradou 
po existujúcej spevnenej komunikácii a následné sa napojí na ďalší úsek - v kat. území 
Nosiče (ktorý je predmetom inej stavby). Šířka cyklotrasy je 3,0 m, úsek je zaradený 
do úrovně F6 (nie je nutné realizovat’ opatrenia pre separáciu cyklistov od PK).

- Realizovaná výměna asfaltobetónového krytu na dížke 484,81 m.
Od konca úseku novonavrhovanej trasy A v staničení km 2,79306 je až po začiatok trasy B 
navrhovaná výměna asfaltobetónového krytu v dížke 484,81 m.

Jestvujúce objekty na trase A:
• km 177,410- most pre peších a cyklistov
• km 177,536 - jestvujúci přechod pre chodcov
• km 177,748 - jestvujúci vjazd pre vozidlá dopravnej obsluhy
• km 178,111 - jestvujúci přechod pre chodcov
• km 178,288 - vjazd na obslužnú komunikáciu objektov prevádzky priehrady (spoločná 

trasa pre cyklistov a vozidlá prevádzky)

odvodnenie - povrchové vody sú odvádzané priečnym a pozdížnym sklonom na terén 
so vsakom do jestvujúcej zelene;

dopravné značenie trvalé - vodorovné dopravné značenie tvoří vyznačenie vodiacich 
a deliacich čiar, cyklistických znakov a priechodov pre cyklistov náterom bielej farby, 
s retroreflexnou úpravou. Zvislé dopravné značenia sú realizované v zmenšenej veťkosti 
s reflexnou úpravou na typových ocefových pozinkovaných stípikoch, a sú osadené v zmysle 
Vyhl. MV SR č. 9/2009 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách.
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Konštrukcia vozovky:
komunikácie so živičným krytom - novostavba, trieda doprav, zaťaženia III, návrhová úroveň 
porušenia vozovky D2. Cyklotrasa - živičný kryt:
Cyklotrasa - živičný kryt: 

asfaltový beton hr. 40 mm 
asfaltový postrek spojovací 
asfaltový beton hr. 50 mm 
asfaltový postrek spojovací

- kamenivo spevnené cementom hr. 120 mm
- štrkodrva fr. 0-63 mm hr. 160 mm

Spolu: 370 mm
Konštrukcia dlážděného chodníka:
- betonová dlažba zámková, hr. 60 mm
- kamenná drvina fr. 4-8, hr. 40 mm
- cementom stmelená zrnitá zmes, hr. 120 mm
- štrkodrvina fr. 0-32 hr. 150 mm

Spolu: 370 mm

Objekty na cyklotrase:
Most pre peších a cyklistov
dížka premostenia: 16,50 m, celková dlžka mosta: 17,47 m,
celková šířka mosta: 4,25 m, plocha mosta: 74,6 m2,
zaťaženie mosta: chodci - LM4
Mostné vybavenie tvoří zábradlie, před lávkou sú osadené zábrany proti prejazdu vozidiel .
Horná stavba: trojpofová konštrukcia polia sú samostatné, vzájomne přepojené plechom mostovky. 
Nosná konštrukcia sú 4 nosniky HEB 200, tr. ocele S 235, na ktorých je plech mostovky připojený 
skrutkami, nosníky a plech mostovky sú chráněné žiarovým zinkováním. Priečny sklon mostovky 
je 2%, na krajoch mostovky je privarený okapový nos. Vozovka je hr. 6 mm sprotismykovou 
úpravou.

Drobná architektura :
Prvky mobiliáru sú osadené priebežne pozdlž celej trasy:

odpočívadlo pre cyklistov s mobiliárom pre cyklistov, rozm. 7,0 x 3,5 m, spev. plocha 
odpočívadla je vymedzená betonovým obrubníkom, plocha je tvořená mlátovou konštrukciou. 

Súčasťou odpočívadla je:
• prístrešok pre cyklistov (dřevená konštrukcia pódorys. rozmerov 2,95 x 2,55 m, výška 3,495 

m, světlá výška je 2,445 m, střecha je sedlová, sklon střechy je 30°, strešná krytina je 
z asfaltových šindlov),

• 1 ks stol, s bet. nosnou konštrukciou a dřevenou stolovou doskou, rozm. 2,0 x 0,8 x 0,8 m, 2 ks 
lavice rozm. 2,0 x 0,4 x 0,4, s bet. nosnou konštrukciou, dřevenou plochou pre sedenie,

• stojan na mapu - výška 2,1 m, šířka 1,6 m, dřevená nosná konštrukcia s dřevenou strieškou,
• 1 ks stojan na bicykle - pre 7 bicyklov ( z betonu)
• 1 ks smetný koš ( betonové jádro, s dřeveným obkladom),

Náhradná výsadba:
Je realizovaná v časti vedenia cyklotrasy B, v km 3,2 - 3,6, kde vedeme trasy smeruje 
k prevýšeniu cesty miestneho areálu čističky odpadových vod (ČOV), v mieste bola 
realizovaná výsadba 5 ks jelše sivěj, 4 ks hrabovec hrabohstý, hrab obyčajný - 13 ks. 
rozsah a obsah sadových úprav bol realizovaný v zmysle usmemenia zástupců dotknutého 
a vlastníka pozemku SVP, š.p.
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Pre užívanie stavby stavebný úřad podPa § 82 ods. 2 stavebného zákona určuje tieto
podmienky:
® Stavba bude užívaná a prevádzkovaná k účelu stanovenom v projektovej dokumentácii 

overenej stavebným úradom apodl’a bezpečnostných predpisov, ktoré sa na túto stavbu 
vzťahujú.

• AkákoPvek změna v užívaní stavby musí byť ohlášená stavebnému úřadu, ktorý o nej 
rozhodne.

• Stavba sa musí užívat’ tak, aby podPa §43d stavebného zákona spíňala základné požiadavky 
na stavby. Stavba musí po celý čas ekonomicky zdóvodnenej životnosti vyhovovat’ 
základným požiadavkám na stavby. Základnými požiadavkami sú mechanická odolnost’, 
požiama bezpečnost’ stavby, hygiena a ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnost’ 
stavby pri jej užívaní a energetická úspornost’.

• Podťa § 86 ods.l stavebného zákona vlastník stavby je v súlade s dokumentáciou overenou 
stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného úřadu ( stavebné povolenie, kolaudačně 
rozhodnutie) povinný udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo 
požiamych a hygienických závad, aby nedochádzalo kjej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej 
vzhPadu a aby sa čo najviac predížila jej užívatePnosť.

• Toto rozhodnutie je dokladom o tom, že stavba je užívania schopná z hPadiska záujmov 
sledovaných stavebným úradom v kolaudačnom konaní.

• Stavbu je možné užívat’ z hPadiska jej stavebnotechnického vyhotovenia a záujmov 
sledovaných stavebným úradom v kolaudačnom konaní až po nadobudnutí právoplatnosti 
tohto rozhodnutia.

• Vlastníci /užívatelia/ stavby sú povinní v zmysle § 103 stavebného zákona uchovávat’ 
dokumentáciu skutočného realizovania stavby po celý čas jej užívania, vrátane zakreslenia 
všetkých zmien a doplnkov. Pri zmene vlastníka ju odovzdajú novému nadobúdatePovi a pri 
jej odstránení stavebnému úřadu.

• V okolí stavby je potřebné udržiavať čistotu, chránit’ a udržiavať plochy verejnej zelene.

Podmienky k užívaniu stavby vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:
V rámci konania a pri miestnom šetření dňa 14.8.2019 boli podané závazné stanoviská:
Okresný úřad Púchov, Odbor krizového riadenia, závazné stanovisko č. OU-PU-OKR-
2019/001119-2 EC1 A-10 zo dňa 14.08.2019:

súhlasí s vydáním kolaudačného rozhodnutia na užívanie vyššie uvedených stavebných 
objektov z hPadiska civilnej ochrany bez pripomienok.

Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky, Inspektorát kúpePov a žriediel, Limbová 2,
837 52 Bratislava, stanovisko č. S11954-2019-IKŽ zo dňa 06.08.2019:
- Ministerstvo zdravotnictva SR - Inspektorát kúpePov a žriediel, nemá námietky voči vydaniu 

kolaudačného rozhodnutia na užívanie predmetnej stavby za dodržania nasledovných 
podmienok, stanovených z hPadiska ochrany záujmov podPa zákona č. 538/2005 Z.z. 
o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpePoch, kúpePných miestach 
a prírodných minerálnych vodách a o zmene doplnění niektorých zákonov v znění neskorších 
predpisov (ďalej zákon oč. 538/2005Z.Z.):

- stavebník předložil příslušnému stavebnému úřadu t.j. Obci Nimnica certifikáty použitých 
stavebných materiálov a boli vyhovujúce,

- pri prevádzke a užívaní stavby dodržiavať ust. § 27 ods.6 a § 35 ods. 5 zákona č. 538/2005 Z.z.,
- podPa § 27 ods.6 zákona č. .538/2005 Z.z. je v ochrannom pásme I. stupňa zajkázané vykonávat’ 

všetky činnosti, ktoré by mohli negativné ovplyvniť fyzikálně, chemické, mikrobiologické x 
a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody, jej využitePné množstvo, zdravotnú bezchybnost’ 
alebo vydatnost’ liečivých zdrojov.

PodPa § 35 ods.5 zákona č. 538/2005 Z.z. je na kúpePnom území zakázané vykonávat’ chemický 
posyp komunikácií v zmysle písm. b) vodit’ psy bez náhubku a vódzky v zmysle písm. f), 
umiestňovať a prevádzkovať predajné pulty a Stánky, okrem novinových stánkov v zmysle 
písm. g).
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Zo strany ostatných dotknutých orgánov a organizácií ako aj účastníkov konania, neboi v konaní 
ani pri miestnom šetření uplatněné mé požiadavky a námietky.

Na stavbě, ktorá je predmetom tohto rozhodnutia neboli zistené nedostatky, ktoré by bránili 
předčasnému užívaniu stavby.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V konaní si žiadny z účastníkov neuplatnil námietky.

Odóvodnenie:
Dňa 22.7.2019 podal stavebník: Trenčiansky samosprávný kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 
01 Trenčín, ICO: 36126624, zast. Ing. Jaroslav Baška, předseda, prostredníctvom
splnomocneného: Cykloprojekt s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava - Staré město, IČO: 
47553111, zast. Ing. Lubor Lukáč, stavbi s.r.o., Vystrkov 1539/15, 957 01 Bánovce nad 
Bebravou, na tunajší stavebný úřad návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na povolenie 
užívania stavby:
„Liniová stavba - Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK, časť 6: úsek Púchov - Nosická 
priehrada, v kat. území Púchov, Nimnica a Nosiče, na pozemkoch :
- v kat. území Púchov: parc.č. 1790/7, v kat. území Nimnica: parc.č. KN C 683/10, 684/3, 

683/11, 683/12, 683/13, 683/14, 707/14, 707/16, 707/17, 707/18, 681/28, 681/27, 707/13, 
746/1, 746/3, 678/3, 678/4, 674, 676, 753/1, 1380/1, 1320/1, 1320/9, 1320/10, v kat. území 
Nosiče: KN C 1330/8, 1330/9.

Stavba bola povolená rozhodnutím tunajšieho špeciálneho stavebného úřadu pod č. OcÚ 457/2017
- 2 - TS1 - A/10 dňa 29.01.2018, ktoré nadobudlo právoplatnost’ 19.02.2018.
Listina na predlženie lehoty výstavby bola vydaná stavebným úradom obec Nimnica pod č. OcÚ 
262/2018-TS1/A-10 dňa 04.07.2018.
Povolenie změny časti stavby : Trasa A - úsek 0,000 km - 2,750 km a předčasné užívanie časti 
stavby : Trasa A - úsek od 0,0000 km po 2,750 km na pozemkoch par.č.KN C 1790/7 v kat. 
území Púchov, a pozemkoch parc.č.KN C 683/10 a 684/3 v kat. území Nimnica bolo povolené 
rozhodnutím Obce Nimnica č. OcÚ 279/2018-2-TS1-A/10 zo dňa 10.8.2018; předčasné užívanie 
časti stavby : Trasa A - úsek od 2,900 km po 3,2886 km a trasa B - úsek od 0,000 km po 
0,78440 km bolo povolené rozhodnutím Obce Nimnica č. OcÚ 321/2018-2-TS1-A/10 zo dňa 
31.8.2018.
Návrhu boli připojené požadované doklady, ktoré sú súčasťou spisovej dokumentácie.

Předmětná stavba je liniovou stavbou podl’a § 139 ods. 3 písm. f) stavebného zákona, preto bolo 
oznámenie o začatí konania a aj vydané rozhodnutie doručené aj veřejnou vyhláškou.

Listom č. OcÚ 372/2019/386-TS1 zo dňa 01.08.2019 oznámil tunajší stavebný úřad 
známým účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie konania a určil termín 
ústného pojednávania a miestneho šetrenia, zároveň stanovil lehotu, v ktorej je možné vzniesť 
námietky. Zároveň stavebný úřad v oznámení o začatí konania upozornil účastníkov konania 
a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky móžu vzniesť najneskór do termínu ústného 
pojednávania, inak sa na ne nebude prihliadať. Konanie sa uskutočnilo dňa 14.08.2019 a o jeho 
priebehu bol vyhotovený protokol v súlade s ust. § 81 a ods.l stavebného zákona.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním stavebný úřad preskúmal projektovú 
dokumentáciu stavby overenú v stavebnom konaní, dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, 
doklady o predpísaných skúškach, doklady o overení požadovaných parametroch vlastností 
použitých materiálov, stavebník ku konaniu doložil stavebný denník, geometrický plán
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č. 36315583-033-2019 na za meranie cyklotrasy p.č. 683/11-14, 707/14, 707/16-18, overený dňa 
25.06.2019 pod č. 339/19 Okresným úradom v Púchove, katastrálny odbor, kópiu stavebného 
povolenia vydaného dňa 29.01.2018, kópiu rozhodnutí opredčasnom užívaní stavby zo dňa 
10.8.2018 a 31.8.2018, preberací protokol o odovzdaní a převzatí verejnej práce zo dňa 
14.06.2019.
Ku stavbě sa závazným stanoviskom vyjádřili Okresný úřad Púchov, Odbor krizového riadenia 
stanovisko č. PU-PU-OKR-2019/001119-2 EC1 dňa 14.08.2019, Ministerstvo zdravotnictva SR 
pod č. S11954-2019-IKŽ-4 dňa 06.08.2019.

V konaní si žiadny z účastníkov neuplatnil námietky.

Na ústnom pojednávaní neboli zistené nedostatky, brániace předčasnému užívaniu stavby. 
Stavebný úřad v konaní zistil, že sa stavba uskutečnila podl’a dokumentácie overenej stavebným 
úradom v stavebnom konaní a že boli dodržané všetky podmienky určené v stavebnom povolení. 
Užívanie stavby nebude ohrožovat’ veřejný záujem, predovšetkým z hFadiska ochrany života 
a zdravia osob, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení. Dalej vykonal 
kontrolu dokladovo výsledkoch predpísaných skúšok a dokladov a zistil, že stavba a jej súčasti sú 
spósobilé na bezpečnú a plynulú prevádzku.
Stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, z předložených dokladov 
vyplývá, že je schopná bezpečného užívania.

Stavebník předložil ku konaniu potřebné doklady v zmysle ustanovenia § 17 a ust. § 18 vyhlášky 
č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona.
Stavba bola zameraná geometrickým plánom v kat. území Púchov č. 36315583-094-2018, ktorý 
bol overený pod č. 443/18 dňa 31.07.2018, v kat. území Nimnica č. 36315583-095-2018, ktorý bol 
overený pod č. 462/18 dňa 08.08.2018, geometrickým plánom č. 36315583-096-2018, ktorý bol 
overený pod č. 515/2018 dňa 4.9.2018, geometrickým plánom č. 36315583-097-2018 (pre kat. 
územie Nosiče), ktorý bol overený pod č. 514/2018 dňa 4.09.2018, a geom. plánom č. 36315583- 
033-2019, ktorý bol overený pod č. 339/19 dňa 25.06.2019, Okresným úradom v Púchove, 
katastrálny odbor.
K pozemkom vo vlastníctve fyzických a právnických osob, na časti kterých je stavba vybudovaná, 
předložil stavebník nájomnú zmluvu zo dňa 19.7.2017, uzatvorenú medzi SYP š.p., aTSK so 
sídlom v Trenčíne (na pare. kat. územie Púchov, KN C 1790/1, kat. územie Nimnica: parc.č.KN 
C 684, 683/1, 707/9, 683/3, 707/11, 683/2, 753/3, 683/4, 681/1, 681/19, 746/1, 678, 676, 746/2, 
674, 753/1, 1380/1, 1320/1, 1320/10, 1320/9), nájomnú zmluvu č. 2017/0199 zo dňa 6.3.2017 
uzatvorenú medzi Urbár pozemkové spoločenstvo Nosiče, Nosiče č. 190 aTSK so sídlom 
v Trenčíne (na parc.č. KN E 916/101), zmluvu obudúcej zmluve o zriadení věcného břemena 
č. 2017/0362 zo dňa 22.5.2017, uzatvorenú medzi spoluvlastníkom pozemku parc.č.KN E 223 
Jarmilou Daniškovou, bytom Obrancov mieru č. 1152/13, 020 01 Púchov, a TSK so sídlom 
v Trenčíne, a zmluvu o budúcej zmluve o zriadení věcného břemena zo dňa 04.1.2017, uzatvorenú 
medzi spoluvlastníkom pozemku parc.č.KN E 223 Město Púchov, Štefánikova č. 821/21, 020 01 
Púchov, v zast. Mgr. Rastislava Henek, primátor města, a TSK so sídlom v Trenčíne.

Na základe vykonaného konania, posúdenia předložených dokladov stavebný úřad zistil, že 
nie je žiadna překážka vydania rozhodnutia o povolení užívania stavby, a přelo v súlade 
s vykonaným dokazováním podfa § 76 a násl. stavebného zákona rozhodol tak, ako je to uvedené 
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu sa v zmysle § 53 a 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

móžu účastníci konania odvolat’ do 15 dní odo dňa jeho doručenia písomným podáním na stavebný 
úřad Obec Nimnica, 020 71 Nimnica č. 115 (riadny opravný prostřiedok).

7



Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmatefné 
příslušným správným súdom podl’a zákona č. 162/2015 Z.z. Správný súdny poriadok.

Ladislav Dureček 
starosta obce

Doručuje sa:

1 Navrhovatel’. Trenčiansky samosprávný kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
2. Splnomocnenec- stavbi s.r.o , Ing Lubor Lukáč, Vystrkov č 1539/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou
3 Projektant. Ing. Daniela Neumannová, Cykloprojekt s.r.o , Laurinská 18, 811 01 Bratislava 

- Staré Město

Vlastníci pozemkoví
4 Slovenský vodohospodářsky podnik, š p , Radničně námestie č 8, 969 55 Banská Štiavmca
5. Město Púchov, Štefámkova č. 821/21, 020 01 Púchov
6. Urbár pozemkové spoločenstvo Nosíce, Nosiče č. 190, 020 01 Púchov
7. Jarmila Danišková, Obrancov mieru č. 1152/13, 020 01 Púchov 
Ostatní účastníci:
8 SSE - Distnbúcia, a s , Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina - oprávněný z věcného břemena

Dotknuté orgány a organizácie:
9 Kúpele Nimnica, a.s., 020 71Nimnica
10. Slovenský vodohospodářsky podnik, š p., Riaditefstvo OZ Piešťany, Nábrežie I. Krásku 3/834,

921 80 Piešťany
11. Slovenský vodohospodářsky podnik, š.p., Správa povodia stredného Váhu 1 č. 1/97, 020 71 Nimnica
12 Krajský pamiat úřad Trenčín, Pracovisko Prievidza, Ul. J Červeňa č. 34, P.O.BOX 18, 971 06 Prievidza
13. Ministerstvo zdravotnictva SR - Inšpektorát kúpeťov a žnediel, Limbová 2, 837 52 Bratislava
14. Slovák Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
15 Orange Slovensko, a s., Bratislava, Metodova 8, 821 09 Bratislava
16. Považská vodárenská spoločnosť, a s , ul. Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
17 SPP - distribúcia, a s , Mlýnské Nivy č. 44/b, 825 11 Bratislava
18. MV SR, OR PZ - ODI, Kukučínova č. 186/1, 017 01 Považská Bystrica
19. Okresný úřad Považská Bystrica, Odbor cestnej dopravy a PK, Centrum 1/1, 017 01 Pov. Bystrica
20. Správa ciest TSK, Bmianska 3, 911 05 Trenčín
21. OR hasič a záchranného zboru, ul. Střed č 46/6, 017 01 Pov Bystrica
22 Okresný úřad Púchov, Odbor starostlivosti o ŽP , Štefánikova 820/19, Púchov
23 Okresný úřad Púchov, odbor krizového riadema, Štefánikova 820/19, Púchov
24 Slovenský zvaz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 
25. Stavebný úřad Obec Nimnica - spis


