OBEC HRABOVKA
913 32 Dolná Súča
OcÚ 376/2013-003/Zm

dňa 18.03.2014

Vec: Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Rodinný dom - novostavba“ v obci
Hrabovka v spojenom územnom a stavebnom konaní
________________________________________________________________

STAVEBNÉ POVOLENIE
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Stavebníci Ing. Branislav Ježík a manželka Anna Ježíková, Bazovského
2745/8, 911 08 Trenčín, podali dňa 29.11.2013 a doplnil dňa 18.03.2014 žiadosť o
vydanie stavebného povolenia na stavbu:

,,Rodinný dom - novostavba“ v obci Hrabovka
v spojenom územnom a stavebnom konaní.
Obec Hrabovka ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zák.č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov a čl. I. §5 písm. a) bod 1 zák.č. 608/2003 Z.z. o štátnej
správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení
stavebného zákona v spojení s §27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, prerokovala žiadosť stavebníka podľa § 37, § 62 a § 63
stavebného zákona v spojenom územnom a stavebnom konaní a po preskúmaní
žiadosti rozhodla takto:
Stavba: ,,Rodinný dom - novostavba“ v obci Hrabovka
na pozemku C-KN parc.č. 349/1 – orná pôda, v k.ú. Hrabovka, obec Hrabovka
pre stavebníkov Ing. Branislav Ježík a manželka Anna Ježíková, Bazovského
2745/8, 911 08 Trenčín sa podľa § 39a, § 66 stavebného zákona

povoľuje.
I. Popis stavby:
Navrhovaná stavba rodinného domu je umiestnená v novej zástavbe na konci Obce
Hrabovka v smere na Dolnú Súču. Navrhovaná novostavba bude riešená ako
jednopodlažný objekt bez využitia podkrovia a čiastočne podpivničený. Rodinný dom
bude zastrešený valbovou strechou.
Pozemok bude oplotený pozinkovaným pletivom v 2,0 m. Na JV strane bude
umiestnený hlavný vstup – kovová bránička – otváravé alebo posuvné kovové vráta.
Stĺpiky a múrik oplotenia bude realizovaný z lomového kameňa horná polovica
oplotenia v tejto časti bude tvorená kovovými poliami.
Dispozičné riešenie:
 suterén: garáž, technická miestnosť, schodisko
 prízemie: závetrie, predsieň, WC, chodba, obývacia izba, kuchyňa + JK,
komora, kúpeľňa, šatník, terasa, 4x izba, chodba, schodisko
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Vnútorné rozvody: zdravotechnika, vykurovanie, elektroinštalácia
Vonkajšie IS:
 Elektro:
 Voda:
 Kanalizácia:

napojenie na verejnú NN sieť v obci Hrabovka
napojenie na verejný rozvod v obci Hrabovka
napojenie do vodonepriepustnej žumpy

II. Technické údaje stavby:
1. Polohopisné a výškové umiestnenie stavby: podľa overenej a vypracovanej
projektovej dokumentácie vyhotovenej Ing. arch. Petrom Dzurcom, reg.č. *1329AA*
vzdialenosť od hranice pozemku parc.č. 349/3:
8,00 m
vzdialenosť od hranice pozemku parc.č. 348:
4,5 m
vzdialenosť od hranice pozemku parc.č. 351:
5,00 m
šírka priečelia stavby:
10,50 m
výška šikmej strechy 0,00:
+ 5,58 m
tvar zastrešenia stavby:
valbová strecha
zastavaná plocha - RD:
147,00 m2
obytná plocha - RD:
160,56 m2
obostavaný priestor RD:
515,00 m3
2. Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: na pozemku C-KN parc.č. 349/1 – orná
pôda, v k.ú. Hrabovka, obec Hrabovka.
Súhlas na vyňatie pôdy z PPF vydal Okresný úrad Trenčín – pozemkový a lesný odbor
Trenčín dňa 17.01.2014, pod č.j. OU-TN-PLO-2014/00172-002.
Projektovú dokumentáciu spracovali:
 stavebná časť:
Ing. arch. Peter Dzurco, reg.č. *1329AA*
 elektrická prípojka NN:
Ing. Miroslav Badač, reg.č. 0887*A*5-3
 zdravotechnika:
Ing. arch. Peter Dzurco, reg.č. *1329AA*
 prípojka vody a kanalizácie: Ing. arch. Peter Dzurco, reg.č. *1329AA*
 teplovzdušné vykurovanie: Ing. Oliver Knapp, Trenčín
III. Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemku C-KN parc.č. 349/1 – orná pôda, v k.ú.
Hrabovka, obec Hrabovka.
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a stavebný úrad. Prípadné
zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného
úradu.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa
bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na
stavenisku.
4. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d, § 43e, § 47 až § 53 stavebného
zákona v znení neskorších predpisov, upravujúce požiadavky na
uskutočňovanie stavieb, príslušné technické normy.
5. Rozpočtový náklad stavby: 108.268,- €
6. Stavba bude ukončená do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
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7. Spôsob uskutočnenia stavby: svojpomocne.
8. Stavebný dozor bude vykonávať: Ing. Jozef Jágrik, ev.č. 02816*10*
9. Vzhľadom k tomu, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy
stavby oprávnenou osobou, za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou
zodpovedá stavebník podľa § 75a ods. 1 a 2 stavebného zákona.
10. Stavba bude napojená na inžinierske siete obce prípojkami:
voda, kanalizácia – do žumpy, el. energia.
11. Ak bude na stavbe viac ako 20 pracovníkov, alebo viacero firiem, tak musí byť
poverený koordinátor BOZP a koordinátor dokumentácie, podľa §3, §5, §6
Nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných
a zdravotných rizikách.
12. Stavebník je povinný:
- Oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
- V zmysle § 100 stavebného zákona umožniť orgánom štátneho
stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a
do stavby, nahliadnuť do projektovej dokumentácie a vytvárať
predpoklady pre výkon štátneho stavebného dohľadu.
- Stavebník je povinný realizovať stavbu podľa projektu a to so všetkými
technickými požiadavkami na výstavbu.
- Viesť stavebný denník, pri jednoduchých stavbách jednoduchý záznam o
stavbe, ktorý spolupodpisuje osoba vykonávajúca stavebný dozor.
V denníku, resp. zázname je povinný uviesť aj osoby vypomáhajúce na
stavbe.
- Pred zahájením výkopových prác zabezpečiť vytýčenie všetkých
inžinierskych sietí v záujmovom území ich správcami.
- Vodu zo striech zviesť na vlastný pozemok.
- Strecha stavby musí mať zachytávače zosúvajúceho sa snehu.
- Udržiavať poriadok a čistotu v okolí stavby a znížiť na minimum jej
negatívny dopad na vlastníkov susedných nehnuteľností.
- Vzniknuté odpady zo stavby likvidovať v súlade zo zákonom o odpadoch
na povolenej skládke podľa pokynov jej správcu.
- Odstrániť prípadné škody na susedných nehnuteľnostiach, ktoré vzniknú
stavebnou činnosťou.
- Stavebník je povinný trvale až do ukončenia stavby zabezpečiť stavenisko
podľa § 43i stavebného zákona a v zmysle Nariadenia vlády SR
č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na stavenisko.
- Stavebník je povinný realizovať stavbu v zmysle vyhl. MŽP SR
č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu.
- Stavebník je povinný ku kolaudácii predložiť energetický certifikát
budovy v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti
budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
12. Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií:
Obec Hrabovka zo dňa 02.12.2013, č. 377/2013
 súhlas na pripojenie na verejný obecný vodovod
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Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne zo dňa 12.12.2013, č. KPÚ-TN-2013/197972/80796
 termín začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou písomne
ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín a to vzhľadom
k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej
archeologickej lokality
 podľa § 40 ods. 4 zák. č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a § 127
zák. č. 50/76 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zák. č.
229/1997 Z.z. v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov
počas stavby musí nálezca písomne ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému
úradu v Trenčíne, príslušnému stavebnému úradu, Trenčianskemu múzeu
v Trenčíne a Archeologickému ústavu SAV v Nitre priamo alebo
prostredníctvom mesta.. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo
osoba zodpovedná za vykonanie prác. Nález sa musí nechať bez zmeny až do
obhliadky odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky nálezu je nálezca
povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä
zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu alebo odcudzeniu
pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s Krajským pamiatkovým
úradom v Trenčíne. 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 zo dňa 29.10.2013,
č. OÚ-TN-OSZP-2013/00362-002/TME
 Dodávateľ stavby, nakoľko má postavenie pôvodcu odpadov podľa § 40c ods.
5 zákona o odpadoch, je povinný dodržiavať ustanovenia §19 zákona
o odpadoch ako držiteľ odpadov, najmä zabezpečiť podmienky na ich
dôsledne triedenie podľa druhov, vykonávanie ich evidencie od ich vzniku
a ich následné zhodnotenie alebo zneškodnenie len na povolených
zariadeniach v zmysle zákona o odpadoch
 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
 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
organizácii
Okresný úrad Trenčín – pozemkový a lesný odbor zo dňa 17.01.2014, č. OU-TNPLO-2014/00172-002
 zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú je
vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä chrániť ju pred
zaburinením a porastom samonáletu drevín
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 vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy
a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku,
resp. jej uložením a rozprestretím na inú parcelu poľnohospodárskej pôdy
 po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov
v katastri nehnuteľnosti podľa §3 ods. 2 zákona, požiadať o zmenu druhu
pozemku – orná pôda na zastavanú, prípadne ostatnú plochu po predložení
porealizačného geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla
na stavbu (kolaudačné rozhodnutie) a toto stanovisko. Zmenu druhu pozemku
vykoná Okresný úrad Trenčín, odbor katastrálny
ZSE a.s. Trenčín zo dňa 28.10.2013
 maximálnu rezervovanú kapacitu 25 A, v treťom stupni zabezpečenia dodávky
elektrickej energie Pi = 16 kW, Ps = 11 kW sa odsúhlasuje
 nová prípojka bude napojená z existujúcej vzdušnej NN siete Hrabovka (z
p.b.č. 59) káblom NAYY-J 4x16 mm2 do poistkovej skrine SPP2 –montáž
uvedeného zabezpečí Západoslovenská distribučná a.s. na vlastné náklady.
Investor stavby zrealizuje na vlastné náklady vývod zo skrine SPP 2 káblom
NAYY-J 4x25 mm2 s ukončením v elektromerovom rozvádzači (hl. istič
B/25A), podľa PD
 meranie spotreby el. energie umiestniť na mieste trvale prístupnom
pracovníkom Západoslovenskej distribučnej a.s. v zmysle zákona č. 251/2012
Z.z. o energetike
 na uzatvorenie elektromerového rozvádzača použiť typizovaný mechanizmus
pre energetické zariadenia
 novovybudovanú NN prípojku prevádzkovať v zmysle zákona č. 251/2012
Z.z. o energetike
 pred uvedením definitívnej prípojky el. energie do prevádzky je potrebné
predložiť:
o správu z 1. odbornej prehliadky a skúšky el. zariadenia
o správu z 1. odbornej prehliadky a skúšky el. zariadenia el. inštalácie
o plán skutočného vyhotovenia prípojky potvrdený zhotoviteľom
prípojky
o vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej a.s.
 ku dňu kolaudácie predložiť stavebnému úradu stanovisko ZSE a.s.
 o pripojenie novej prípojky do skrine SPP 2 v zmysle zmluvy o pripojení
objednať u SEZ Sever Trenčín (Ing. Martínek)
Slovak Telecom a.s. Bratislava zo dňa 04.11.2013, č. 13-45149211-TN
 pri realizácii plánovanej stavebnej akcie dôjde k styku s podzemnými
vedeniami miestnej podzemnej a diaľkovej siete. Existujúce zariadenia sú
chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe je viac káblov rôznej
funkčnosti
 v zmysle § 69 odst. 7 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách
do projektu stavby zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste stavby. Za
nesplnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant
 pri akýkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené
zariadenia, vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia
 pred začatím zemných prác vytýčiť a vyznačiť polohy zariadenia priamo na
povrchu terénu
 preukázateľne oboznámiť pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce
s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia
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 upozorniť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú
odchýlku 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na
povrchu terénu
 upozorniť pracovníkov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné
náradie vo vzdialenosti najmenej 1,00 m na každú stranu od vyznačenej
polohy zariadenia
 odkryté zariadenia riadne zabezpečiť proti ohrozeniu a poškodeniu
 zhutniť zeminu pod káblami pred ich zakrytím
 ohlásiť každé poškodenie zariadenia
 overiť výškové uloženie zariadenia ručnými sondami
 v prípade vlastnej investície je potrebné predložiť zmluvu o prevode majetku
realizovaných prípojok do vlastníctva ST a.s. Bratislava
 ak nedôjde k prevodu vlastníctva zrealizovanej pokládky, nemôže ST a.s.
súhlasiť s daným technickým riešením pripojenia na verejnú telekomunikačnú
sieť
SPP a.s. Nové Mesto nad Váhom zo dňa 21.11.2013, č. TD/1082/PD/DK/2013
 pred realizáciou výkopových prác alebo stavebných prác ste povinný požiadať
SPP a.s. distribúcia o presnú identifikáciu vytýčenie plynárenských zariadení
v teréne
 v záujme predchádzania a poškodzovania plynárenských zariadení SPP
distribúcia a.s. od 1.4.2011 bezplatne vykonáva prvé vytyčovanie
plynárenských zariadení pre drobné stavby. Ktoré rozsahom nepresiahne 1
hodinu a dĺžku 100 m
 dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo o minimálnej vzdialenosti od
plynovodu podľa STN 736005, TPP 70201 a zákona č. 251/2012 Z.z.
 zemné práce realizované v blízkosti plynovodov a prípojok realizovať ručne
min. 1,5 m na každú stranu od plynovodov a prípojok, ba nedošlo
k poškodeniu plynárenských zariadení.
 V prípade poškodenia izolácie, alebo poruchy na našich zariadeniach, ktoré
vznikli z titulu Vami vykonaných prác budú tieto na základe objednávky, na
náklady investora odstránené pracovníkmi SPP-D a.s. LCU Nové Mesto nad
Váhom. SPP-D pri všetkých prípadoch poškodenia PZ, ktoré spôsobili
obmedzenie dodávky zemného plynu alebo odstávku odberateľov, môžu podať
podnet na prešetrenie okolností PZ na Štátnu energetickú inšpekciu (ŠEI). ŠEI
je oprávnená osobe, ktorá porušila povinnosti v ochrannom pásme
plynárenského zariadenia uložiť podľa Zákona 251/2012 o energetike
a o zmene a doplnení niektorých zákonov §91 ods. b) sankciu vo výške 300,- €
až 150 000,- €
 Podrobnejšie informácie o pravidlách práce
v blízkosti plynárenských
zariadení sú uvedené v TPP (technické pravidlo plyn) 700 02 Technické
a bezpečnostné podmienky na predchádzanie poškodzovania plynárenských
zariadení prevádzkovateľa distribučnej siete subjektmi tretej strany,
 Pri obnažení, križovaní pred obsypom a zásypom trasy, žiadame prizvať
pracovníka LCÚ Nové Mesto nad Váhom , ku kontrole prác pred zakrytím či
nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení distribučnej siete. Kontroly
budú zaznamenané do Vášho stavebného denníka
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 V prípade zakrytia zariadení pred vykonaním kontroly má realizátor stavby
povinnosť na požiadanie pracovníka SPP – Distribúcia a.s. na vlastné náklady
opätovne odokryť predmetné časti plynovodov a prípojok
 V prípade poškodenia izolácie, alebo poruchy na našich zariadeniach, ktoré
vznikli z titulu Vami vykonaných prác, budú tieto práce zrealizované na
náklady investora
 Križovanie a súbeh riešiť podľa ustanovení STN 736005. Pri zistení
nedodržania tejto normy nebude z našej strany poskytnuté kladné porealizačné
vyjadrenie a SPP – distribúcia si bude nárokovať od investora prekládku tohto
zariadenia na jeho náklady
13. Bolo doložené:
 projektová dokumentácia stavby
 osvedčenie a prehlásenie dodávateľa stavby
 kópia katastrálnej mapy v k.ú. Hrabovka
 výpis z listu vlastníctva č. 410 v k.ú. Hrabovka
 výpis z listov vlastníctva účastníkov konania
 Obec Hrabovka zo dňa 02.12.2013, č. 377/2013
 Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne zo dňa 12.12.2013, č. KPÚ-TN2013/19797-2/80796
 Okresný úrad Trenčín – odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa
29.10.2013, č. OÚ-TN-OSZP-2013/00362-002/TME
 Okresný úrad Trenčín – pozemkový a lesný odbor zo dňa 17.01.2014, č. OUTN-PLO-2014/00172-002
 ZSE a.s. Trenčín zo dňa 28.10.2013
 Slovak Telecom a.s. Bratislava zo dňa 04.11.2013, č. 13-45149211-TN
 SPP a.s. Nové Mesto nad Váhom zo dňa 21.11.2013, č. TD/1082/PD/DK/2013
14. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v
zmysle § 52 ods.1 zák. č. 71/1967 Zb. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do
dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.
IV. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

Odôvodnenie:
Na žiadosť stavebníkov Ing. Branislav Ježík a manželka Anna Ježíková,
Bazovského 2745/8, 911 08 Trenčín zo dňa 29.11.2013 žiadosť o povolenie stavby
,,Rodinný dom - novostavba“ v obci Hrabovka stavebný úrad spojil podľa § 39a
odst. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov konanie o umiestnení stavby
so stavebným konaním. Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v §
37, 62 a 63 stavebného zákona, v nadväznosti na § 8 a § 9 vyhl. č. 453/2000 Z.z. a
bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy
spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy
účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky a príslušné ustanovenia
slovenských technických noriem.
V spojenom územnom a stavebnom konaní nevzniesli pripomienky účastníci
konania.
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Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a obce boli zahrnuté do
podmienok rozhodnutia. V konaní neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu
stavby.
Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch
a v znení neskorších predpisov v sume 50,- € slovom: päťdesiat eur, zaplatený dňa
29.11.2013 v pokladni Obce Hrabovka.

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
rozhodnutia na Obec Hrabovka, 913 32 Dolná Súča.
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 znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu
15 dní na úradnej tabuli Obecného úradu Hrabovka.

Ivan Čulen
starosta
obce Hrabovka
VYVESENÉ DŇA: 19.03.2014
ZVESENÉ DŇA: 04.04.2014
POVRDENÉ DŇA:
PRIPOMIENKY: boli – neboli

___________________
Obecný úrad Hrabovka

Doručí sa:
Účastníci konania:
1. Ing. Branislav Ježík, Bazovského 2745/8, 911 08 Trenčín
2. Anna Ježíková, Bazovského 2745/8, 911 08 Trenčín
3. Obec Hrabovka
4. Peter Magula, Hrabovka 130
5. Peter Magula, J. Halašu 20/8, Trenčín
6. Martina Magulová, J. Halašu 20/8, Trenčín
7. Ing. Igor Polášek, Kostolná – Záriečie 200, 913 04
8. Ing. Jana Orságová, Kostolná – Záriečie 200, 913 04
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9. Silvia Podmaková, T. Vansovej 2757/1, 911 08 Trenčín
10. Ing. arch. Peter Dzurco, Námestie Slobody 1492, 093 01 Vranov nad Topľou –
projektant
11. Ing. Jozef Jágrik, Brvnište č. 410, 018 12 Považská Bystrica – stavebný dozor
12. Verejná vyhláška – parc.č. 3971/1 v k.ú. Dolná Súča – nezaložený list
vlastníctva – neznámy účastník konania
Na vedomie:
13. Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne
14. Okresný úrad Trenčín – odbor starostlivosti o životné prostredie
15. Okresný úrad Trenčín - pozemkový a lesný odbor, Nám. sv. Anny 7, Trenčín
16. ZSE a.s. Trenčín
17. SPP a.s. Nové Mesto nad Váhom
18. Slovak Telecom a.s. Bratislava
19. Obec Hrabovka – 1 x verejná vyhláška
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