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Stavebné povolenia
vydané podľa § 66 stavebného zákona  

ŠSÚ pri vodných 
stavbách

*podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. 
(vodný zákon)]

Obvodný úrad životného 
prostredia v Trenčíne 

[zrušené k 1.1. 2013

zákonom č. 345/2012 Z.z ]

Obvodný úrad životného 
prostredia v Trenčíne, Odbor 
štátnej správy starostlivosti 
o životné prostredie obvodu

[podľa zákona č. 515/2003 Z.z.

(účinný do 30.09.2013)]

Okresný  úrad Trenčín, 
odbor starostlivosti o 

životné prostredie

*podľa zákona č. 180/2013 Z.z.

(účinný od 1.10.2013)]

ŠSÚ pri stavbách pozemných komunikácií
*podľa § 16 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)]

ciest (I. tr.)

Krajský úrad pre cestnú 
dopravu a pozemné 

komunikácie v Trenčíne 

[zrušené k 1.1. 2013

zákonom č. 345/2012 Z.z ]

Obvodný úrad pre cestnú dopravu 
a pozemné komunikácie v Trenčíne, 

Odbor cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií 

s pôsobnosťou v kraji 

[podľa zákona č. 515/2003 Z.z.

(účinný do 30.09.2013)]

ciest (II. a III. tr.)

Obvodný úrad pre cestnú 
dopravu a pozemné 

komunikácie v Trenčíne

[zrušené k 1.1. 2013

zákonom č. 345/2012 Z.z ]

Obvodný úrad pre cestnú dopravu 
a pozemné komunikácie Trenčín

Odbor pre cestnú dopravu 
a pozemné komunikácie 

s pôsobnosťou pre obvod Trenčín

[podľa zákona č. 515/2003 Z.z.

(účinný do 30.09.2013)]

miestnych 
komunikácií 

Mesto Trenčín

*podľa zákona č. 608/2003 Z.z.

(účinný od 1.1.2004)]

ŠSÚ pri stavbách 
dráh a na dráhe
*podľa § 102 ods. 1 písm. aa) 

zákona č. 513/2009 Z.z. (zákon o 
dráhach)]

Úrad pre reguláciu 
železničnej dopravy, Sekcia 

špeciálneho stavebného 
úradu 

[ zrušené k 1.1. 2014 zákonom č. 
402/2013 Z.z.]

Ministerstvo dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky, Sekcia železničnej 
dopravy a dráh, Odbor dráhový 

stavebný úrad 

*podľa§ 12 ods. 4  zákona č. 402/2013 
Z.z. (účinný od 1.1.2014)+

stavebný úrad  pri 
stavbách mimo 
pôsobnosť  ŠSÚ

*podľa § 117 ods. 1 stavebného 
zákona]

Mesto Trenčín

*podľa zákona  č. 608/2003 Z.z.

(účinný od 1.1.2004)]

Okresný  úrad Trenčín, Odbor  cestnej  dopravy  a 
pozemných  komunikácií 

 
*podľa zákona č. 180/2013 Z.z.(účinný od 1.10.2013)+ 

POZNÁMKA : 

ŠSÚ-  špeciálne stavebné úrady príslušné podľa 

ustanovenia § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom  plánovaní  a stavebnom 

poriadku  (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov a podľa špeciálneho 

osobitného predpisu 

 


