
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
Inšpektorát životného prostredia Bratislava 

Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA 
  

 

 

Číslo: 549/37/2020-14649/2020/Mem/371580617/SkP                                    Bratislava 21.05.2020 

 
 

  
 
 

 R O Z H O D N U T I E 
 

v e r e j n o u    v y h l á š k o u 
 

 

          Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor 

integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy 

podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) 

zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), a špeciálny stavebný úrad podľa 

§ 120 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe žiadosti, 

predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania 

 

povoľuje  

podľa § 84 ods. (2) stavebného zákona v platnom znení  

 

 d o č a s n é   u ž í v a n i e   s t a v b y 
 

„Rozšírenie rozdeľovacieho uzla LNV s inštaláciou technológie na prepravu zemného plynu“  

 

na skúšobnú prevádzku 
 

 
stavebníkovi:   „eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35910712“ 

 

v prevádzke:    „eustream, a.s., Kompresorová stanica 05 Lakšárska Nová Ves“ 

 
podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (s vyznačením zmien) z júla 2017 

vyhotovenej v spol. GasOil Technology a.s., Námestie svätého Egídia 40/93, 058 01 Poprad pod č. 
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zákazky: 0002/15/50, vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Petrom Pěníkom (autorizovaný 

stavebný inžinier, číslo osvedčenia  5247*14) v rozsahu: 

 

stavebných objektov: 

 

SO 010 Hrubé terénne úpravy 
SO 011 Konečné terénne úpravy 

SO 020 Vnútrozávodné komunikácie, chodníky, spevnené plochy 

SO 030 Rozvod pitnej vody 

SO 031 Rozvod protipožiarnej vody 
SO 032 Nádrž požiarnej vody 

SO 033 Studňa a prípojka vody 

SO 040 Kanalizácia dažďových vôd 

SO 041 Kanalizácia splaškových vôd 
SO 042 Kanalizácia zaolejovaných vôd 

SO 060 Vonkajšie osvetlenie 

SO 090 Elektrická požiarna signalizácia (EPS) 

SO 101 Hala turbosústroja TUS-01 
SO 102 Hala turbosústroja TUS-02 

SO 130 Filtre plynu 

SO 140 Chladiče plynu 

SO 150 Regulačná stanica plynu 
SO 160 Potrubné rozvody 

SO 161 Vstupno-výstupný objekt 

SO 190 Stáčacia stanica 

SO 200 Energetická hala (Energohala) 
SO 220 Energetické mosty 

SO 221 Uzemňovacia sieť 

SO 230.1 VN prípojka (majetok ZSD, a.s.) 

SO 230.2 VN prípojka (majetok odberateľa) 
SO 231 Rekonštrukcia existujúcej VN linky K TS 0028-00 

SO 240 Ochrana pred bleskom 

SO 717 Vonkajšie slaboprúdové rozvody 

SO 800 Protikorózna ochrana 
 

a 

 

prevádzkových súborov: 
 

PS 080 Kotolňa 

PS 090 Stabilné hasiace zariadenie (SHZ) 

PS 101 Turbosústroj 1 (TUS-01) 

PS 102 Turbosústroj 2 (TUS-02) 
PS 130 Filtre plynu 

PS 140 Chladiče plynu 

PS 150 Regulačná stanica tlaku plynu 

PS 160 Vonkajšie potrubné rozvody 
PS 161 Vstupno-výstupný objekt 

PS 170 Riadiaci systém, meranie a regulácia 

PS 180 Vzduchotechnika energetickej haly 

PS 181 Vzduchotechnika haly turbosústroja TUS-01 
PS 182 Vzduchotechnika haly turbosústroja TUS-02 
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PS 183 Vzduchotechnika administratívnej budovy 

PS 190 Stáčacie stanovisko a náhradný zdroj elektrickej energie  
PS 200 Rozvodňa NN a prevádzkové rozvody silnoprúdu 

PS 201 22 kV rozvodňa 

PS 202 Vonkajší rozvod silnoprúdu 

PS 210 Tlakovzdušná stanica 
PS 260 Plynový detekčný systém 

PS 270 Potrubné rozvody pomocných médií 

PS 280 Staničný varovný systém 

PS 290 Prenosové zariadenia 
PS 300 Čerpacia stanica požiarnej vody a úpravňa vody 
 
 

katastrálne územie:            k.ú. 830577 Lakšárska Nová Ves, okres Senica 

                                                        k.ú. 803804 Borský Mikuláš 

 

na pozemkoch:                              
- parcelných čísel: 3092/13, 3092/14, 3092/15, 3092/16, 3092/17, 
3092/18, 3092/19,  3092/20, 3092/21, 3092/22, 3092/23, 3092/24, 
3092/25, 3092/26, 3092/27, 3092/28, 3092/29, 3092/30, 3092/31, 

3092/32 - podľa geometrického plánu č. 36771902-340/2019 
vyhotoveného dňa 22.11.2019 a úradne  overeného  pod číslom 

1055/2019 Okresným úradom Senica, katastrálnym odborom dňa 
08.01.2020, vo vlastníctve: eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 
Bratislava, IČO: 35910712 (pre časť: Hlavná stavba) 

                                                        a 

                                                        - parcelných čísel vo vlastníctve podľa uvedeného LV v tabuľke:                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

číslo LV 
číslo parcely 

KNE 

 
číslo parcely KNC 

 
Časť stavby 

2598 3176 3175 

Kanalizácia 

1247 3175 3175 
1242 3177 3183 
2830 3178 3183 

2474 3179 3183 
2474 3180 3183 

2472 3181 3183 
2291 3182 3183 

1350 3183 3183 
4781 10939 10910/2 

4781 10939 11339/1 
821 3188 3246/1 

VN prípojka 

2908 3207 3246/1 
2657 3208 3246/1 

2472 3177 3183 
2803 3178 3183 

1247 3175 3175 
2598 3176 3175 

1624 3210 3215 Prepoj vetvy 
US-TU53 
Gajary 

1624 3210 3246/1 

1958 3209 3246/1 
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                                                                 - pre pozemky, na ktorých sa nachádzajú časti stavby: kanalizácia,             

                                                                       VN prípojka, Prepoj vetvy US-TU53 Gajary. 

 
vo vlastníctve:                     - eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava,  

                  IČO: 35910712, pre pozemky časti: Hlavná stavba, LV č. 3193, 
 

                                                        -    podľa   LV   (uvedeného  v  tabuľke),  pre pozemky,  na  ktorých  sa  
                                                         nachádzajú časti stavby: kanalizácia, VN prípojka, Prepoj vetvy US-      
                                                         TU53 Gajary. 

 
účel stavby:                                    230 – Komplexné priemyselné stavby  
                                                           2302 - Stavby energetických zariadení 

 

 

        Stavba bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bolo 

stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydaného rozhodnutím inšpektorátu č. 8170-
7789/37/2018/Mem/371580617 zo dňa 05.03.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.04.2018. 

 

 

Podmienky pre užívanie stavby: 

1. Stavbu možno dočasne užívať na skúšobnú prevádzku v lehote do 01.06.2021.  

2. Prevádzkovateľ je povinný užívať stavbu na účel určený v tomto rozhodnutí.  

3. Prevádzkovateľ je povinný dodržať podmienky integrovaného povolenia a tohto rozhodnutia. 

4. Prevádzkovateľ zabezpečí vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok 

technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených 

výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN vzťahujúcich sa na 

predmetnú stavbu. 
5. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným 

kapacitám.  
6. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, je prevádzkovateľ 

povinný prerokovať s inšpektorátom. 

7. V prípade mimoriadnej udalosti alebo havárie v prevádzke sa postupuje v zmysle platných 

prevádzkových dokumentov a všeobecne záväzných právnych predpisov. 
8. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu skutočného realizovania stavby 

uchovávať po celý čas užívania stavby. 

9. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu stavby skutočného realizovania stavby 

odovzdať pri prevode alebo prechode vlastníckeho práva k stavbe jej nasledujúcemu 
vlastníkovi. 

10. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu stavby skutočného realizovania stavby 

odovzdať pri odstránení stavby príslušnému stavebnému úradu. 

11. Nadobudnutie vlastníckeho práva k stavbe je jej nasledujúci vlastník povinný písomne oznámiť 
inšpektorátu do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností. 

12. Pri zmene prevádzkovateľa stavby prechádzajú práva a povinnosti určené v tomto rozhodnutí 

na nového prevádzkovateľa, ak bude prevádzka naďalej slúžiť účelu a za podmienok určených 

v tomto rozhodnutí. Zmenu prevádzkovateľa stavby je jej nasledujúci prevádzkovateľ povinný 
písomne oznámiť inšpekcii do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností. 

 
 
Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy: 
 

13. Prevádzkovateľ je povinný predložiť orgánu verejného zdravotníctva návrh na uvedenie 
priestorov do prevádzky podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z.  
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14. Prevádzkovateľ je povinný návod na bezpečné používanie a údržbu kotlov HOVAL, ktorý je 

súčasťou sprievodnej technickej dokumentácie zariadenia  zabezpečiť v slovenskom jazyku, 

v termíne do 30.09.2020. 
15. Prevádzkovateľ je povinný pri časti guľových uzáverov vyhotoviť pracovné plošiny podľa 

projektovej dokumentácie, v termíne do 30.09.2020. 

16. Prevádzkovateľ je povinný v objekte SO 200 Energetická hala, v priestore káblovej stúpačky 
odstrániť ostré hrany na kovových konštrukciách, kde hrozí poranenie zamestnancov pri 

pohybe v ich blízkosti, v termíne do 30.09.2020. 

17. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby plynové potrubie, netvorilo prekážku pre bezpečný 

pohyb osôb, nakoľko je vyvedené priamo z komunikácie (na komunikácii pri administratívnej 
budove pred hlavným uzáverom plynu) v termíne do 30.09.2020. 

18. Prevádzkovateľ je povinný označiť predpísaným značením na konštrukciách na niektorých 

miestach areálu miesta s podchôdznou výškou menšou ako 2,1 m, v termíne do 30.09.2020. 

19. Prevádzkovateľ je povinný predložiť doklad o vykonaní úradnej skúšky vyhradeného 
technického zariadenia elektrického skupiny A, PS 190 Stáčacie stanovisko a náhradný zdroj 

elektrickej energie, v termíne do 30.09.2020. 

20. Prevádzkovateľ je povinný označiť maximálny a minimálny pracovný pretlak ryskou na 

tlakomeroch umiestnených na zariadeniach strojovní (turbosústroj 1 a turbosústroj 2), kotolne, 
tlakovzdušnej stanice a iných, v termíne do 30.09.2020. 

21. Po ukončení skúšobnej prevádzky je prevádzkovateľ povinný požiadať orgán ochrany ovzdušia 

o vydanie súhlasu k uvedeniu stavby do trvalej prevádzky (§ 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 

137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon o ovzduší‟). 
Okrem všeobecných náležitostí musí žiadosť obsahovať všetky údaje ustanovené v § 17 ods. 2 

zákona o ovzduší. 

22. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať povinnosti prevádzkovateľa veľkého a stredného zdroja 

znečisťovania ovzdušia ustanovené v § 15 zákona o ovzduší. 
23. Prevádzkovateľ je povinný v rámci skúšobnej prevádzky pre kotolňu vykonať prvé jednorázové 

meranie emisných hodnôt podľa Vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo 

stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení neskorších 

zmien a doplnkov. Správu z merania emisií predložiť na Okresný úrad Senica, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Vajanského 17, 905 01 

Senica a SIŽP. 

 

 

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania: 

  V kolaudačnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky a pripomienky. 

 
 
 

O  d  ô  v  o d  n  e  n  i  e 
 

          Stavebník „eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35910712“, podal 

dňa 09.01.2020 žiadosť o dočasné užívanie na skúšobnú prevádzku pre stavbu „Rozšírenie 

rozdeľovacieho uzla LNV s inštaláciou technológie na prepravu zemného plynu“ , v rozsahu 

stavebných objektov a prevádzkových súborov uvedených vo výrokovej časti rozhodnutia, ktorá je 

schopná samostatného užívania a tvorí prevádzku „eustream, a.s., Kompresorová stanica 05 

Lakšárska Nová Ves“. 
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         Po preskúmaní podania inšpektorát v súlade s ustanovením § 80 ods. (1) stavebného zákona a   

§ 18 zákona o správnom konaní oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy 
listom č. 549/37/2020-2230/2020/SkP zo dňa 27.01.2020 začatie kolaudačného konania a zvolal 

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 14.02.2020.   

 
        V protokole z ústneho pojednávania (č. 449/37/2020-4110/2020/Mem/371580617/SkP zo dňa 

14.02.2020) podľa § 81a) stavebného zákona inšpektorát vyhodnotil splnenie podmienok na 

uvedenie stavby do užívania na skúšobnú prevádzku a konštatoval, že na stavbe boli vykonané 
odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré sú uvedené v PD skutočného vyhotovenia stavby, 

ktoré je možné povoliť v konaní o dočasnom užívaní a sú popísané v Prílohách k protokolu 

z ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním konaného dňa 14.02.2020, ktorý je 

súčasťou spisu. Inšpektorát ďalej konštatoval, že na základe obhliadky je možné vydať povolenie na 
užívanie stavby, nakoľko vybudovaná stavba je schopná samostatného užívania, po odstránení 

nedorobkov do 30.04.2020. Nakoľko však neboli predložené na ústnom pojednávaní na základe 

kontroly dokladov preberacie protokoly dvoch dodávateľov stavby a tým nebolo možné ďalšie 

nedorobky oficiálne identifikovať, bola zároveň stavebníkovi v Protokole z ústneho pojednávania 
určená 30 dňová lehota na doručenie požadovaných dokladov, t.j. protokolov o prevzatí 

a odovzdaní stavby so súpisom drobných vád a nedorobkov, kladnej úradnej skúšky, kladných 

stanovísk OR HaZZ v Senici, Inšpektorátu práce Trnava a RÚVZ Senica. 

 
        Stavebník v určenej lehote požadované dokumenty nedoložil, ale listom zaregistrovaným pod 

p.č. 8973/2020 dňa 13.03.2020 požiadal o predĺženie lehoty na doloženie dokumentov v súvislosti s 

požiadavkou Protokolu z ústneho pojednávania č. 549/37/2020-4110/2020/Mem/371580617/SkP zo 

dňa 14.2.2020. 
 

        Zároveň bol SIŽP dňa 20.03.2020 zaregistrovaný pod p.č.: 9467/2020 list č. ORHZ- SE1-79-

001/2020 zo dňa 13.03.2020, v ktorom Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v 

Senici, oddelenie požiarnej prevencie, Priemyselná 282/22, 9605 01 Senica zaslalo stanovisko na 
účely kolaudácie stavby „Rozšírenie rozdeľovacieho uzla LNV s inštaláciou technológie na 

prepravu zemného plynu“, v ktorom nesúhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska 

protipožiarnej bezpečnosti stavby.      

 
        Na základe vyššie uvedeného stanoviska, chýbajúcich podkladov v konaní, ako aj na základe 

žiadosti stavebníka Inšpektorát vyzval stavebníka listom č. 549/37/2020-9872/2020 zo dňa 

24.03.2020 v určenej lehote na odstránenie  nedostatkov uvedených v stanovisku OR HaZZ v Senici 

č. ORHZ- SE1-79-001/2020 zo dňa 13.03.2020, doručenie kladného stanoviska OR HaZZ v Senici 
a na predloženie ostatných dokumentov požadovaných v Protokole z ústneho pojednávania  

č. 549/37/2020-4110/2020/Mem/371580617/SkP zo dňa 14.2.2020 a prerušila konanie rozhodnutím 

č. 549/37/2020-9874/2020/Mem/SkP zo dňa 24.03.2020. 
 

 

        Na inšpektorát boli dňa 27.04.2020  doručené požadované dokumenty a stanoviská dotknutých 

orgánov:  
 

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, Kolónia 557, 905 01 Senica, v 

záväznom stanovisku č. spisu: RÚVZ/2020/337/PPL-Suk zo dňa 20.02.2020, súhlasí 

s návrhom žiadateľa firmy eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 
35910712 na kolaudáciu stavby „Rozšírenie rozdeľovacieho uzla LNV s inštaláciou 

technológie na prepravu zemného plynu“. Súčasne sa upozorňuje účastník konania na 

povinnosť predložiť orgánu verejného zdravotníctva návrh na uvedenie priestorov do 

prevádzky podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z.  
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- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici, Oddelenie požiarnej 

prevencie, Priemyselná 282/22, 905 01 Senica v stanovisku na účely kolaudácie stavby 
„Rozšírenie rozdeľovacieho uzla LNV s inštaláciou technológie na prepravu zemného 

plynu“ listom č. ORHZ-SE1-79-002/2020 zo dňa 16.04.2020 súhlasí s vydaním 

kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby bez pripomienok. 

 
- Inšpektorát práce Trnava, Jána Bottu 2743/4, 917 01 Trnava v záväznom stanovisku č. 

2020/168 zo dňa 26.02.2020 zistil nedostatky, ktoré ako sa v stanovisku uvádza 

bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb, ani bezpečný stav stavby 

a z uvedeného dôvodu súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu. 
Zároveň žiada, aby bolo stavebníkovi v kolaudačnom rozhodnutí určené odstrániť 

v požadovanom termíne nedostatky uvedené v záväznom stanovisku a oznámiť ich na 

Inšpektorát práce.  

 
        Inšpektorát splnenie uvedených požiadaviek  zapracoval do podmienkovej časti kolaudačného 

rozhodnutia uvedených vo výrokovej časti. 

 

        Zároveň boli doručené preberacie protokoly diela a   prehlásenie o vykonaných skúškach 
funkčnosti technológie, ktoré boli požadované v Protokole z ústneho pojednávania. 

 

        Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, 

Vajanského 17, 905 01 Senica vydal záväzné stanovisko listom č. OU-SE-OSZP-2019/016133-02 

zo dňa 18.12.2019 súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší na vydanie rozhodnutia 

k uvedeniu stavby „Rozšírenie rozdeľovacieho uzla LNV s inštaláciou technológie na prepravu 

zemného plynu“ do skúšobnej prevádzky, v ktorom sa zároveň uvádzajú podmienky vydania 

súhlasu, ktoré sú zapracované v podmienkovej časti výroku tohto rozhodnutia. 
 

Na základe obhliadky, kontroly plnenia podmienok stavebného povolenia, na základe 

kontroly dokladov o výsledkoch predpísaných skúšok, skutočného realizovania stavby, 

preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých 

orgánov štátnej správy a vykonaného konania inšpektorát zistil, že boli splnené podmienky 

rozhodnutia ktorým sa povolilo užívanie stavby na skúšobnú prevádzku  a stavba vyhovuje 

všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život 

a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

Podanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia bolo spoplatnené poplatkom vo výške 

660 eur uhradených prevodom, v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov 

zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.   

 
 
 

P o u č e n i e 
 

 

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v 

znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát 

životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 

Bratislava, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania.  
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Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne 

právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom. 

 

 

 

 

 

     JUDr. Richard Molnár 

                                              riaditeľ 

 

 

Doručuje sa: 

Účastníkom konania: 

1. eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava  
2. Jozef Šefčík, manažér realizácie IP, eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava  
3. Neznámym a známym vlastníkom pozemkov - verejnou vyhláškou 

 
Dotknutým orgánom: 

1. Obec Lakšárska Nová Ves, Obecný úrad č. 90, 908 76 Lakšárska Nová Ves  

2. Obec Borský Mikuláš, Obecný úrad  Borský Mikuláš, Smuha 1, 908 77 Borský Mikuláš 

3. Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava, pracovisko Senica  

4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici, Oddelenie požiarnej prevencie, Priemyselná 

282/22, 905 01 Senica 
5. Inšpektorát práce Trnava, Jána Bottu 2743/4, 917 01 Trnava  

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Kolónia 557, 905 01 Senica 

7. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 01 Trnava 

8. Okresné riaditeľstvo PZ Senica, Okresný dopravný inšpektorát, Moyzesova 1, 905 01 Senica  

9. Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, Hollého 750, 905 01 Senica 

10. Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Vajanského 17/1, 905 01 Senica  

11. Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Vajanského 17, 905 01  

      Senica 

12. Okresný úrad Senica ,odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny,    

      Vajanského 17, 905 01 Senica 

13. Okresný úrad Senica ,odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Vajanského  

      17, 905 01 Senica 

14. Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve,  

      Vajanského 17, 905 01 Senica 

15. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26 

16. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 

17. Úrad Trnavského samosprávneho kraja, P.O.BOX 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava  

18. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.,Odštepný závod Bratislava, Správa povodia Moravy, Pri Maline  

      1, 901 01 Malacky 

19. Hydromeliorácie, š.p. , Vrakunská 29 , 825 63 Bratislava 211 

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

21. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48 , 826 46 Bratislava 

22. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
23. Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 

24. O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 

25. Towercom a.s., Cesta na Kamzík 2796/14, 831 01 Bratislava 

26. Energotel, a.s., Miletičova 552/7, 821 08 Bratislava 

27. UPC Broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 3703/36, 851 01 Bratislava 

28. Nafta a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava 

29. Transpetrol a.s., Šumavská 38, 821 09 Bratislava 2 

30. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava 
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Prizvaným osobám: 

 

Projektantom: 
1. Ing. Peter Pěník - GasOil Technology a.s., Námestie svätého Egídia 40/93, 058 01 Poprad      

2. Ing. Milan Bereš, GasOil Technology a.s., Námestie sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad 

3. Ing. Milan Varhoľ, GasOil Technology a.s ,Námestie sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad 

4. Ing. Ľudovít Kopinský,  GasOil Technology a.s. Námestie sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad 

5. Ing. Milan Pokrivčák, GasOil Technology a.s ,Námestie sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad 
6. Ing. Ondrej Monka, GasOil Technology a.s ,Námestie sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad 

7. Ing. Ján Michalko, GasOil Technology a.s ,Námestie sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad 

8. Ing. Milan Bizub, Marmi s.r.o, ulica Kollárova 3874/19 A , 05801 Poprad 

9. Ing. Edita Beniačová, GasOil Technology a.s ,Námestie sv.Egídia 40/93, 058 01 Poprad 

10. Ing. Anton Čačo, GasOil Technology a.s ,Námestie sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad 

11. Ing. Ivan Kúdola, GasOil Technology a.s ,Námestie sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad 

12. Ing. Drahoslav Horváth, POBEST, s.r.o. Zavarská 10/H, 917 01 Trnava 

13. Ing. Marta Marušinová, GasOil Technology a.s, Námestie sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad 

14.    COLAS Slovakia, a.s. Priemyselná 6, 042 45 Košice 

  

 

 

 

        Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky a musí byť zverejnená podľa ustanovenia 

§ 26 zákona o správnom konaní po dobu 15 dní na úradnej tabuli, prípadne aj iným v mieste 

obvyklým spôsobom. 15. deň tejto lehoty je dňom doručenia. Príslušná obec zabezpečí zverejnenie 

tohto rozhodnutia vyvesením na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní a po tomto termíne potvrdené 

zverejnenie zašle späť na SIŽP.  

 

 

 

 

 

 

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

pečiatka a podpis                                                                         pečiatka a podpis  
 


