
OBEC ZBOROV NAD BYSTRICOU

Č,j. 220/2018 Zborov nad Bystricou, 10.04.2018

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

Navrhovateľ -  Mesto Krásno nad Kysucou podal dňa 20.10.2016 návrh na vydanie 
územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Krásno nad Kysucou -  rozšírenie kanalizácie 
a vodovodu“ na pozemkoch v intraviláne a extraviláne v k.ú. Mesta Krásno nad Kysucou.

Obec Zborov nad Bystricou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 odst.3 zákona 
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších zmien a doplnení, podľa §35 až 38 stavebného zákona v územnom konaní 
posúdil vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov. Na základe výsledkov 
posúdenia návrhu vydáva podľa § 39a stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby

„Krásno nad Kysucou -  rozšírenie kanalizácie a vodovodu “

Stavba bude umiestnená na pozemkoch v k.ú. Krásno nad Kysucou tak, ako je zakreslená 
v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Stavba sa skladá zo stavebných objektov:
- SO 01 - Kanalizácia Zákysučie

- SO 02 -  Kanalizácia centrum
- SO 02.1 - Vodovod centrum
- SO 03 - Kanalizácia Kalinov

Popis stavby:
Kanalizácia Zákysučie
Stavebný objekt SO 01 IBV Zákysučie rieši rozšírenie vyprojektovanej kanalizácie, ktorá bola 
vyprojektovaná v rámci akcie Odkanalizovanie Stredných Kysúc . V rámci tohto rozšírenia 
bol predĺžený zberač „Z3“, výtlak „Z2“, bola predložená čerpacia stanica odpadových vôd 
ČS-Z2 a boli pridané nové stoky -  „KA“, „KA1“ a KA1-1“.Pribudne 22 nových 
kanalizačných prípojok o celkovej dĺžke 110,0 m.

Kanalizácia Kalinov
Stavebný objekt SO 03 -  Kanalizácia Kalinov rieši rozšírenie vyprojektovanej kanalizácie, 
ktorá bola vyprojektovaná v rámci akcie Odkanalizovanie Stredných Kysúc. V rámci tohto 
rozšírenia bude na vyprojektovaný zberač „AKK-2-1“ pripojený zberač „KC“ a budú pridané



nové stoky -  „KC1“ a „KC2“. Pribudne 17 nových kanalizačných prípojok o celkovej dĺžke 
85,0 m.

Vodovod Centrum
Táto projektová dokumentácia rieši napojenie rodinného domu č.p.986 a novostavby 
rodinného domu na parcele č.KNC 232/4 v k.ú.Krásno nad Kysucou. Napojenie je riešené 
formou vodovodnej prípojky „V“ o celkovej dĺžke 82,00 m.

Kanalizácia Centrum
Stavebný objekt SO 02 Kanalizácia Centrum rieši rozšírenie splaškovej kanalizácie v centre 
mesta Krásno nad Kysucou. V rámci tohto rozšírenie boli navrhnuté stoky -  „KB“, „KBl“ a 
„KB3“. Pribudne 7 nových kanalizačných prípojok o celkovej dĺžke 25,00 m.

Podmienky> pre umiestnenie a ďalšiu projektovú prípravu stavby :
projektová dokumentácia stavby pre vydanie stavebného povolenia bude akceptovať 
všetky podmienky tohto rozhodnutia a bude spracovaná v rozsahu stanovenom §9 
vyhl.č.453/2000 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, 
podmienky priestorového umiestnenia stavby dodržať v zmysle priloženej situácie 
umiestnenia stavby, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia,
priebeh a križovanie s dotknutými jestvujúcimi vedeniami navrhnúť, ak nie je v ďalších 
podmienkach uvedené inak, v súlade s STN 73 6005.

* Okresný úrad v Čadci, odbor starostlivosti o ŽP -  dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení 
orgánu štátnej vodnej správy zo dňa 18.12.2017 pod č.OU-CA-OSZP-2017/014526-002:

1. Projektovú dokumentáciu je potrebné odsúhlasiť so spoločnosťou Severoslovenké 
vodárne a kanalizácie a.s., Žilina.

2. Pred vydaním stavebného povolenia je potrebné požiadať príslušný stavebný úrad 
o vyjadrenie rozhodnutia o umiestení stavby.

3. Nakoľko predmetná stavba je v zmysle § 52 vodného zákona vodnou stavbou, 
príslušný na vydanie stavebného povolenia je Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti 
o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy (§ 26 zákona č. 364/2004 Z. z. 
o vodách). K vydaniu stavebného povolenia je potrebné dokladovať vlastnícky alebo 
iný vzťah k pozemkom na ktorých sa bude stavba realizovať. Žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia musí spĺňať náležitosti dané § 58 stavebného zákona a §8, 9 
vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona.

* Okresný úrad v Čadci, odbor starostlivosti o ŽP -  dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení 
orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve zo dňa 18.12.2017 pod č. OU-CA-OSZP- 
017/0145475:

1. Odpad bude zhromažďovaný tak, aby nenarušoval estetický raz krajiny a podľa 
potreby zabezpečí jeho okamžité zhodnotenie alebo zneškodnenie.

2. Nevyužité odpady budú zneškodnené sldádkovaním na skládke, ktorá má udelený
súhlas na prevádzkovanie v zmysle § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, príp. 
integrované povolenie.

3. Ku kolaudácii stavby investor predloží relevantné doklady od dodávateľa stavby 
o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou prác.



* Okresný úrad v Čadci, odbor starostlivosti o ŽP -  dodržať podmienky uvedené vo 
vyjadrení orgánu štátnej správy o ochrane prírody a krajiny zo dňa 18.12.2017 pod č. OU- 
CA-OSZP-2017/014530-002:

1. Počas stavebných prác dbať na ochranu existujúcej vzrastlej zelene, výkopovú ryhu 
viesť tak, aby nedošlo k poškodeniu koreňovej sústavy drevín.

2. V prípade nevyhnutného a odôvodneného výrubu drevín sa v zmysle § 47 ods. 3 
zákona o ochrane prírody a krajiny vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody.

3. Prebytočnú výkopovú zeminu neukladať do alúvií miestnych tokov, podmáčané 
lokality a do blízkosti GL 70 Jozefíkov, aby nedošlo k zasypaniu prírodných biotopov 
európskeho alebo národného významu; v prípade, že prebytočná výkopová zemina 
nebude využitá v rámci dotknutej stavby, zlikvidovať ju na riadnej skládke TKO.

* Okresný úrad v Čadci, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií -  dodržať 
podmienky uvedené vo vyjadrení správneho orgánu pre pozemné komunikácie II. a III. triedy 
zo dňa 20.12.2017 pod č. OU-CA-OCDPK-2017/014659:

1. Stavebník je povinný rešpektovať vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácii 
a ustanovenia § 18 zákona č. 135/1961 Zb. ako aj § 20 vyhlášky č. 35/1984 Zb..

2. Pri stavebných prácach, ktoré môžu obmedziť alebo ohroziť bezpečnosť a plynulosť 
cestnej premávky spôsobenou obmedzovaním alebo užívaním pozemných 
komunikácií II. a III. triedy iným než zvyčajným spôsobom (rozkop, pretlak, 
nadzemné vedenie, umiestňovanie, skladanie a nakladanie predmetov, zariadení alebo 
materiálu na ceste ...), je stavebník povinný požiadať cestný správny orgán
0 povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií v zmysle § 8 zákona č. 
135/1961 Zb. a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb.. Stavebník je zároveň povinný 
rešpektovať osobitné podmienky tohto povolenia.

3. Pri stavebných prácach, kde dôjde na určitý čas k čiastočnému alebo úplnému 
uzatvoreniu premávky na pozemných komunikáciách II. a III. triedy je stavebník 
povinný požiadať o povolenia na čiastočnú alebo úplnú uzávierku pozemných 
komunikácií cestný správny orgán v zmysle § 7 zákona č. 135/1961 Zb. a § 10 
vyhlášky č. 35/1984 Zb., kde budú určené osobitné podmienky, za ktorých bude 
možné pozemnú komunikáciu uzavrieť.

4. Pri stavebných prácach, ktoré sa svojou činnosťou dotýkajú cestného ochranného 
pásma pozemných komunikácií II. a III. triedy je stavebník povinný požiadať OU CA 
OCDPK o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v cestovnom ochrannom pásme 
predmetných pozemných komunikácii v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. a 
§ 16 ods. 3 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákona o pozemných 
komunikáciách.

5. Stavebník je povinný rešpektovať ďalšie nariadenia a pripomienky, ktoré môže cestný 
správny orgán doplniť v zmysle vykonania štátneho odborného dozoru nad 
pozemnými komunikáciami II. a III. triedy v zmysle § 3c ods. 1 písm. c) zákona č. 
135/1961 Zb..

6. Pred osadením dočasného (prenosného) dopravného značenia pri pozemnej 
komunikácií II. a III. triedy, je potrebné požiadať o stanovisko Okresné riaditeľstvo 
policajného zboru v Čadci, Okresný dopravný inšpektorát, sídlom Palárikova 977, 022
01 Čadca a následne OU CA OCPDK o určenie predmetného dočasného (prenosného) 
dopravného značenia.

7. V prípade, že predmetné práce budú realizované na miestnej komunikácií, vecne 
a miestne príslušným správnym orgánom na vydanie potrebných povolení bude 
obecný úrad.



8. Stavebník je povinný dodržať podmienky stanovisko Správy ciest Žilinského 
samosprávneho kraja (majetkového správcu pozemných komunikácií II. a III. triedy 
v územnom obvode okresu Čadca) k predmetnej stavbe.

*SSE -  Distribúcia, a.s. Žilina -  vyjadrením zo dňa 10.01.2018 pod č. j. 4600040131 súhlasí 
za dodržania nasledovných podmienok:

1. V predmetnej lokalite katastra mesta Krásno nad Kysucou na parcelách podľa 
predloženej situácie v projektovej dokumentácii sa energetické zariadenia v majetku 
SSE-D: nachádzajú -  skrine, trafostanica, podporné body, nadzemné vedenia NN 
a podzemné káblové vedenia NN a VN. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení 
Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, (červenou -  VN 
vedenia, zelenou NN vedenia, prerušovanou -  nadzemné vedenia).

2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle 
zákona 251/2012 Z. z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VVN 
vzdušné vedenie 1 lOkV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné 
vedenie 22 k V od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od 
krajného vodiča na každú stranu 1 meter).
Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť: stabilitu existujúcich podperných 
bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy.

3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre 
určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.

4. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe 
objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@sse-d.sk vytýči určený 
pracovník SSE-D.

5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení, pri prácach 
v ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti je potrebné bezpodmienečne 
predjednať postup prác na príslušnom Stredisko údržby -  Čadca. Pred zahrnutím 
dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor prizvať zástupcu 
SSE-D z príslušného SÚ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného 
denníka, prípade na kópiu tohto vyjadrenia. V prípade potreby porealizačného 
vyjadrenia Vám bude vydané po predložení zápisu z kontroly.

6. V súbehu a križovaní zemných vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min.
I .meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich 
zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

7. Osoby, ktoré zriaďujú stavbu alebo vykonávajú činnosti, pri ktorých sa môžu priblížiť 
k energetickým zariadeniam, sú povinné v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. § 43 ods.
II vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi zariadení: prevadzkovatel@sse- 
d.sk a dodržiavať ním určené podmienky. Pred začatím prác musia byť pracovníci 
dokázateľne oboznámení o tom, že na uvedenej parcele je uložené silové elektrické 
vedenie.

8. Pri údržbe a užívaní spevnených plôch nesmú byť použité osobitne ťažké mechanizmy 
ani predmety a mechanizmy, ktoré spôsobujú nadmerné vibrácie. Nesmú sa 
vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa el. vedenia zemné práce 
a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť el. vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť 
prevádzky, prípadne sťažiť prístup k el. vedeniu.

9. V prípade poruchy na elektrickom vedení uloženom v predmetnej lokalite a pri jej 
odstraňovaní SSE-D nebude znášať žiadnu zodpovednosť za vzniknuté škody na 
majetku a ani za bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v ochrannom pásme 
energetických zariadení.



10. Zároveň Vás upozorňujeme, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích 
osôb.

11. Predloženú projektovú dokumentáciu Vám zasielame späť K PD sa nevyjadrujeme.
12. Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie 

stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, 
vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

* SPP -  Distribúcia, a.s. Žilina -  vyjadrením zo dňa 4.1.2018 pod č.j.TD/NS/0017/2018/Ki 
súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

1. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je 
stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 
zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP -  
distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo 
elektronicky, prostredníctvom Online formulára zverejneného na webovom sídle SPP- 
D (www.spp-distribucia.sk).

2. V záujme predchádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne 
vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba 
vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.

3. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských 
zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marián Kuchár, tel. č. +421 41 242 
4107) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.

4. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 
činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu 
kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok 
opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.

5. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.

6. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na 
každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 
až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia 
strojových mechanizmov.

7. Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenia, je stavebník povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia 
výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

8. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený 
a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané 
povolenie SPP-D.

9. Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia 
zabezpečené proti poškodeniu.

10. Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by 
zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu 
požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej 
úrovne terénu.

11. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť 
ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727.

12. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 
zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za 
porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom páse plynárenského

http://www.spp-distribucia.sk


zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 
150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu 
trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípade trestného činu 
poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 
286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.

13. Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona 
o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, 
ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež 
ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP70202, TPP70212.

14. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 
a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.

15. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení a existujúcimi 
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 
73 6005 a TPP 906 01.

16. Stavebník nesmie ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 
zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty 
a pod.

* SEVAK, a.s. Žilina -  vyjadrenie zo dňa 19.12.2017 pod č.017028423/AI-Ia :
1. Navrhovanou stavbou dôjde ku kolízii s našimi jestvujúcimi podzemnými vedeniami -  

vodovodné potrubia SKV OC DN 600, SKV OC DN 800, rozvodové potrubie DN 2“, 
DN 100, DN 15, kanalizačné potrubie DN 300, DN 400. Pred zahájením zemných 
prác stavebník požiada o vytýčenie podzemných vedení (aj napájacie potrubia), ktoré 
sa nachádzajú v záujmovom území a zabezpečí, aby pri realizácii YV, VK, VP aKP 
bola dodržaná STN 73 6005 pri súbehu a križovaní s ostatnými vedeniami. Vytýčenie 
uvedených našich vedení Vám cez objednávku vykoná naša organizácia (p. Hyčko tel. 
0907 022 456). V oblasti sa taktiež nachádzajú vodovodné a kanalizačné prípojky pre 
jednotlivé nehnuteľnosti, ktoré nie sú v správe SEVAK.

2. Počas stavebných prác a pri dotyku stavby s VV a VK je potrebné dodržať minimálne 
vzdialenosti určené k ochrane vodovodného a kanalizačného potrubia v zmysle 
Zákona č. 442/2002 Z. z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 
odsek 2, ktorý vymedzuje pásmo ochrany VV a VK s šírke 1,5 m (do DN 500 mm 
vrátane a 2,5 m (nad DN 500) od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve 
strany.

3. V pásme ochrany V V a VK je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, 
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by 
mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, 
vykonávať terénne úpravy.

4. Ku kolíznym miestam prizvať našich zástupcov p. Ján Jánošík -  majster vodovodov č. 
t. 0905 850 624, p. Milana Kriváčka -  majster kanalizácie č. t. 0905 850 626 a p. 
Štefan Trúchly -  majster SKV č.t. 0905 850 619.

5. Trasu verejného vodovodu a kanalizácie viesť po verejných pozemkoch, ktoré sú 
prístupné pre mechanizmy Sevak a.s. V prípade, že sa jedná o súkromné pozemky, je 
potrebné vybaviť do doby realizácie stavby písomný súhlas vstupu na pozemok 
a k preberaciemu konaniu stavby zriadiť vecné bremeno na pozemok. V prípade, že 
nebudú pozemky, v ktorých bude vedený verejný vodovod a kanalizácie vysporiadané, 
stavbu neprevezmeme.

6. Potrebu a kvalitu pitnej vody pre zásobovanie objektov zabezpečíme iba do kapacity 
vodovodnej siete a tlakových pomerov v danej lokalite. Podmienky platí tiež pri



použití tlakových splachovačov a iných tlakových vnútorných zdravotechnických 
zariadení.

7. Potrubie verejnej kanalizácie realizovať z materiálu PVC-U hladké, SN 8 DN 300 
mm.

8. Zo stavebnotechnických a prevádzkových dôvodov požadujeme pri návrhu stokovej 
siete v SO 01 dodržať minimálny sklon potrubia, čo pri DN 300 činí 5,0%o.

9. Kanalizačné šachty na verejnej kanalizácii (SO 02) požadujeme s vnútorným 
priemerom DN 1000. Vzhľadom k tomu, že revízne kanalizačné šachty sú navrhnuté 
v miestnej komunikácii, žiadame poklopy riešiť z liatiny (prejazd motorových 
vozidiel) s betónovým roznášacím prstencom. Poklopy na šachtách osadiť bez 
otvorov, aby sa zabránilo vnikaniu povrchových vôd do VK.

10. Jestvujúcu kanalizačnú prípojku pre materskú školu situovanú do záhrad rodinných 
domov požadujeme zrušiť.

11. Lôžko a obsyp vodovodného a kanalizačného potrubia musí byť zrealizovaný pieskom 
resp. štrkopieskom s veľkosťou zŕn max. 8mm.

12. Odporúčame na vrch vodovodu a výtlaku umiestniť vyhľadávací vodič typ CYKY 
2x2,5mm2, resp. AYKY 2x4mm2. Vodič vyviesť do hydrantov, traťových šupátok až 
k poklopom s dostatočnou vôľou. Napojenie na jestvujúci vodič musí byť vlhkotesné 
(použiť zmršťovaciu pásku). Požadujeme preskúšať funkčnosť vyhľadávacieho vodiča 
nad potrubím. Termín a spôsob vykonania skúšky žiadame vopred konzultovať s Ing. 
Hyčkom (tel. 0907 020 456). V prípade, že nebude preskúšaná funkčnosť 
vyhľadávacieho vodiča stavbu neprevezmeme.

13. V rámci stavebných prác žiadame zdvihnúť do úrovne budúcej nivelety komunikácie 
všetky poklopy vodovodu a kanalizácie. Ich funkčnosť požadujeme preveriť pri 
kolaudácií stavby za prítomnosti nášho pracovníka z prevádzky SEVAK a.s. Žilina.

14. Verejná kanalizácia na ktorú sa má napojiť navrhované rozšírenie verejnej kanalizácie 
(SO 01 a SO 03) toho času nie je vybudovaná. Samotné napojenie navrhovanej 
kanalizácie bude možné až po vybudovaní, skolaudovaní a sprevádzkovaní verejnej 
kanalizácie na ktorú sa navrhované rozšírenie bude napájať.

15. Novovybudovaný verejný vodovod a kanalizácia budú uvedené do prevádzky až po 
stavebnom ukončení, skolaudovaní, po úspešných tlakových skúškach, vyhovujúcich 
rozboroch kvality vody v potrubí, skúškach vodotesnosti kanalizácie a podpísaní 
zmluvy o prevádzkovaní vodovodu a kanalizácie medzi zainteresovanými.

16. Počas stavebných prác (k tlakovým skúškam vodovodu, skúškam vodotesnosti 
kanalizácie, ku kontrole uloženia potrubia, spôsobu napojenia vodovodných prípojok, 
k spôsobu zaústenia kanalizačných prípojok a umiestneniu vodomerných a revíznych 
šácht) požadujeme prizvať ako odborný technický dohľad budúceho prevádzkovateľa 
-  zamestnancov našej spoločnosti (LIS vodovodov, HS kanalizácií). O výsledku 
skúšok napísať záznam do stavebného denníka, ktorý bude slúžiť ako podklad pre 
vydanie užívacieho povolenia stavby. Do doby kolaudácie stavby nebude 
novovybudované potrubie vodovodu a kanalizácie prepojené na existujúce siete.

17. Vodovod a kanalizácie, ktoré budú vybudované v cudzom investorstve v rámci nášho 
jestvujúceho systému, považujeme za rozšírenie verejného vodovodu a verejnej 
kanalizácie, preto všetky zmeny požadujeme riešiť uzatvorením príslušnej zmluvy 
v časovej súvislosti s priebehom stavby vodovodu a kanalizácie.

18. Vybudovaný verený vodovod a verejnú kanalizáciu odovzdať s príslušnými dokladmi 
do prevádzky našej spoločnosti do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia. Odovzdanie vybudovaného VV a VK uskutočniť 
„Protokolom o odovzdaní a prevzatí stavby“, ktorý bude súčasťou zmluvy



o odovzdaní (prevádzkovaní) VV a VK, a v ktorom bude dohodnutý spôsob a termín 
ostrého napojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu.

19. Do VK zaústiť len splaškové odpadové vody (OV).
20. Vlastné (ostré) dopojenie rodinných domov na VV a VK, a osadenie fakturačných 

meradiel bude možné až po vybudovaní, stavebnom ukončení, skolaudovaní, po 
úspešných tlakových skúškach vodovodu, vyhovujúcich rozboroch kvality vody 
v potrubí a podpísaní zmluvy o prevádzkovaní VV a VK priložiť kópiu listu 
vlastníctva a kópiu katastrálnej mapy.

21. Pred napojením rodinných domov na V V a VK požadujeme podať „Žiadosť o určenie 
bodu napojenia na verejný bod (VV) na verejnú kanalizáciu (VK)“. Na základe 
„Bodu napojenia“ spracovať projekt vodovodnej a kanalizačnej prípojky a tento 
projekt predložiť na vyjadrenie našej spoločnosti. Ku žiadosti o určenie bodu 
napojenia na V V a VK priložiť kópiu listu vlastníctva a kópiu katastrálnej mapy.

22. Fakturačné vodomery dodá naša spoločnosť na svoje náklady z materiálov 
používaných v našej spoločnosti po odsúhlasení žiadosti o VP a uzavretí zmluvy na 
vodné.

23. Dodávateľ (zhotoviteľ) stavby musí min. 30 dní vpred prejednať na príslušnom úseku 
prevádzky prepoj ovácie práce na exist. vodovode a kanalizácii. Tieto budú vykonaná 
za našej účasti na základe objednávky s termínom realizácie.

24. Požadujeme spracovať geodetické zameranie skutkového stavu stavby so spracovaním 
polárnych súradníc pre vynesenie do programu MICROSTATION (digitálna mapa) 
s vynesením do súboru *dgn (mimo vytlačenie na papieri). Pred spracovaním 
konzultovať s Ing. Vaškovou -  správcom GIS-u na S EV AK, a.s.

25. Po zrealizovaní stavby je potrebné vyznačiť všetky zmeny pokládky potrubia oproti 
pôvodnému návrhu do projektu skutočného vyhotovenia stavby.

26. Toto vyjadrenie je platné 24 mesiacov od jeho vydania.

Slovák Telekom, a.s., Bratislava -  vo vyjadrení zo dňa 08.02.2018 pod č.j. 6611803618
k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) 
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákon č. 351/2011 Z. z. o ochrane 
proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, 
v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak 
uvedené parcelové číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si 
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre 
ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI 
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred 
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, 
a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK 
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Rastislav Kubík, 
r as t i. s 1 a v. ku b i k @ te 1 e ko m. s k, +421 41 5001398.

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do 
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie 
tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. 
je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení



s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať 
prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 
podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze 
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomunikačných vedení a zaradení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo 
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť 
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 
podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný 
zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy 
SEK spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. 
Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia 
iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne 
káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné 
vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 
povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez 
internetovú aplikáciu na stránke: http://www. telekom.. sk/'vvi adrenia
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

1 L Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria 
prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, 
žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať 
alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 
verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre 
územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytovanie dát 
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. *

* Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava -  dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení 
zo dňa 27.03.2018 pod č.j.922/31859/30102/2018:

L Po preštudovaní dokumentácie predmetnej stavby konštatujeme, že SO 03 Kanalizácia 
Kalinov, ktorý má byť umiestnený na parcele č.KNC 12415/17, 7420/32, 96,163-168, 
je v kolízii s trvalým záberom stavby diaľnice 03 Kysucké Nové Mesto -  Oščadnica, 
na ktorú je vydané právoplatné územné rozhodnutie č.j. 640/07 zo dňa 28.9.2007 
a ktorého platnosť bola predĺžená rozhodnutím č.s.ObU-ZA-OVBP2/2016/00619- 
3/Pál zo dňa 11.07.2013. Vzhľadom na skutočnosť, že v záujmovom území sa budú 
realizovať v rámci stavby diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto -  Oščadnica 
predovšetkým stavebné objekty 125-00 Miestna komunikácia pri križovatke Krásno 
nad Kysucou, 102-00- Križovatka Krásno nad Kysucou, vrátane súvisiacich objektov



a preložiek sietí, je potrebné SO 03 -  Kanalizácia Kalinov skoordinovať so stavbou 
diaľnice D3 (t.j. upraviť hĺbku uloženia, doplniť chráničky, upraviť umiestnenie šácht 
a pod.).

2. Za účelom koordinácie a poskytnutia digitálnych podkladov Vám odporúčame obrátiť 
sa na hlavného inžiniera projektu D3 Kysucké Nové Mesto -  Oščadnica -  Ing.Imricha 
Bekeča (bekec@dopravoproj ekt.sk).

Rozhodnutie o pripomienkach a námietkach účastníkov konania :
V konaní neboli účastníkmi konania žiadne námietky, podmienky resp. pripomienky 
dotknutých orgánov sú obsiahnuté v rozhodnutí.

V zmysle §40 odst. 1 stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby platí dva roky 
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
Nestratí platnosť pokiaľ v tejto lehote bola podaná žiadosť o predĺženie jeho platnosti alebo 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ Mesto Krásno nad Kysucou podal dňa 01.03.2018 návrh na vydanie 
územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Krásno nad Kysucou -  rozšírenie kanalizácie a 
vodovodu“ v k.ú. Krásno nad Kysucou.

Obec Zborov nad Bystricou v súlade s ustanovením § 36 ods.l stavebného zákona 
oznámila dňa 07.03.2018 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania 
a dotknutým orgánom. Obec prejednala predložený návrh a zistila, že umiestnenie stavby je 
v súlade s ust. § 39a zák. č. 50/76 Zb.(stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení. 
Stavebník doložil vyjadrenia od dotknutých orgánov a orgánov štátnej správy. Umiestnenie 
stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu v zmysle ust. § 4 a § 6 
vyhl. č. 532/2002 Z.z. a § 47 stavebného zákona.
Umiestnenie stavby je v súlade s územným plánom mesta.

Na základe zisteného stavebný úrad rozhodol o návrhu tak, ako je uvedené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Podľa § 54 zákona č.71/67 Zb. proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 
do 15 dní odo dňa jeho doručenia na obec Zborov nad Bystricou. V zmysle § 47 odst.4 je toto 
rozhodnutie preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Správny poplatok podľa zák.č. 145/95 Zb. v znení neskorších predpisov : navrhovateľ je 
v zmysle §4 odst. 1 písrn. b) tohto zákona od správnych poplatkov oslobodený.

Doručuje sa účastníkom konania :
Mesto Krásno nad Kysucou, Ing. Jozef Grapa, primátor mesta



Dotknutí:
SPP a.s,Závodská cesta 26/2949, Žilina
SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina
Slovák telekom, a.s.RCSl, Poštová 1,010 01 Žilina
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Telefonica02 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 85 101 Bratislava
Orange Michovský, s.r.o. OC 2, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova 91, 022 01 Čadca
Okresný úrad Čadca, pre cestnú dopravu a PK, Palárikova 91, Čadca
Správa ciest ŽSK,Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, Palárikova 977/25, 
Čadca
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Ostatným účastníkom konania sa Rozhodnutie o umiestnení stavby doručuje verejnou 
vyhláškou podľa § 26 odst.2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní. Oznámenie musí byť 
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úrade v Krásne nad Kysucou 
a Obecného úradu v Zborové nad Bystricou.

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, 
posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia

PaedDr. Juraj Hlavatý 
Starosta obce

VYVESENÉ DŇA : / f f . O i  Í L o t f ZVESENÉ DŇA:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie




