
C.j. 1105/2017

MESTO KRÁSNO NAD KYSUCOU
Mestský úrad, 023 02 Krásno nad Kysucou

Krásno nad Kysucou, 21.11.2017

Ve c :  Stredoslovenská energetika -  Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47
Žilina -  žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Súbor energetických 
stavieb pre TR110/22kV Krásno nad Kysucou“ - II.stavba: Vonkajšie vzdušné 
a káblové vedenia 110/22kV a optický prepoj do novej TR 110/22kV Krásno nad 
Kysucou v stavebnom konaní

S T A V E B N É  P O V O L E N I E

Stredoslovenská energetika -  Distribúcia a.s. pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 
ICO: 36442151 v zastúpení spoločnosťou MC Projekty, s.r.o., so sídlom Chrenovská 32, 
949 01 Nitra, IČO: 35 829 745 a v zastúpení PhDr.Ľubomírou Beháňovou bytom Za 
Plavárňou 8529/9, 010 08 Žilina pre spoločnosť EGEM s.r.o, organizačná zložka, 
Bystrická cesta 5116, 034 01 Ružomberok podala dňa 16.08.2017 žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia na stavbu „Súbor energetických stavieb pre TR110/22kV Krásno 
nad Kysucou“ -  II.stavba: Vonkajšie vzdušné a káblové vedenia 110/22kV a optický 
prepoj do novej TR I10/22kV Krásno nad Kysucou stojacej na pozemkoch p. č.KNC 
7373/82, 12416/19, 7373/321, 7373/322, 12725/167, 12725/168, 12725/177, 7420/290, 
7420/3, 7420/137, 7420/380, 7420/286, 7420/285, 7420/1,7420/45, 12725/136, 7373/85, 
7373/444, 7373/343, 7373/443, 7373/342, 7373/320, 6009/1, 7420/407, 12610, 6009/2, 
5982/4, 6012/80, 6012/38, 6012/25, 6012/78, 6012/215, 6012/223, 7373/452, 7373/455, 
7373/352, 7373/37, 7373/6, 7420/16, 7353/28, 7353/29, 7353/24, 7353/23, 7353/22, 7353/11, 
7353/10, 7353/20, 7353/1, 12415/2, 6012/25, 12415/6, 12415/12, 12415/7, 7053/3, 7373/315, 
7373/316, 7373/317, 7373/318, 7373/319, 7373/320, 12725/8, 7373/314, 7373/355, 
12725/175, 12725/165, 12725/166, 12725/167, 12725/168, 12725/169, 12725/170, 
12725/171, 12725/172, 12725/173, 12725/174, 12725/177, 7420/290, 7420/3,7420/137, 
7420/380, 7420/286, 7420/285, 7420/1, 7420/45, 12725/156, 7420/380, 7420/384, 7420/385, 
7420/4, 7420/284, 7420/378, 7420/377, 7420/376, 7420/269, 7420/270. 7420/271, 7420/379, 
12725/164, 12415/5, 12415/6, 7353/1,7353/16, 7353/17, 7353/18, 7350, 7348/2, 7347/3, 
7064/9, 7064/8, 12611/2, 12416/14, 12416/15, 12415/13, 7353/10, 7373/351,6012/39 v k. ú. 
Krásno nad Kysucou. Na umiestnenie stavby bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby 
č.j. 554/2017 zo dňa 06.06.2017.

Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák.č.50/76 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších zmien 
a doplnení a § 2 zák.č. 416/2001 Zb. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 
správy na obce a podľa § 13 odst.5 a § 27 odst.l zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom



zriadení, v znení zmien a doplnení, prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 62 a 63 
stavebného zákona v stavebnom konaní a rozhodol takto :

Stavba „Súbor energetických stavieb pre TR110/22kV Krásno nad Kysucou“ -  
H.stavba: Vonkajšie vzdušné a káblové vedenia 110/22kV a optický prepoj do novej TR 
110/22kV Krásno nad Kysucou stojacej na pozemkoch p. č.KNC 7373/82, 12416/19, 
7373/321, 7373/322, 12725/167, 12725/168, 12725/177, 7420/290, 7420/3, 7420/137, 
7420/380, 7420/286, 7420/285, 7420/1,7420/45, 12725/136, 7373/85, 7373/444, 7373/343, 
7373/342, 7373/320, 6009/1,7420/407, 12610, 6009/2, 5982/4, 6012/80, 6012/38, 6012/25, 
6012/78, 6012/215, 6012/223, 7373/452, 7373/352, 7373/37, 7373/6, 7420/16, 7353/28, 
7353/29, 7353/24, 7353/23, 7353/22, 7353/11, 7353/10, 7353/20, 7353/1, 12415/2, 6012/25, 
12415/6, 12415/12, 12415/7, 7053/3, 7373/315, 7373/316, 7373/317, 7373/318, 7373/319, 
7373/320, 12725/8, 7373/314, 7373/355, 12725/175, 12725/165, 12725/166, 12725/167, 
12725/168, 12725/169, 12725/170, 12725/171, 12725/172, 12725/173, 12725/174,
12725/177, 7420/290, 7420/3, 7420/137, 7420/380, 7420/286, 7420/285, 7420/1, 7420/45, 
12725/156, 7420/380, 7420/384, 7420/385, 7420/4, 7420/284, 7420/378, 7420/377, 7420/376, 
7420/269, 7420/270. 7420/271,7420/379, 12725/164, 12415/5, 12415/6, 7353/1, 735316, 
7353/17,7353/18,7350, 7348/2, 7347/3,7064/9,7064/8, 12611/2, 12416/14, 12415/13, 
7353/10, 7373/351 v k. ú. Krásno nad Kysucou, v k. ú. Krásno nad Kysucou sa podľa § 66 
stavebného zákona v znení neskorších zmien a doplnkov sa

p o v o ľ u j e .

Popis stavby :
Objektová skladba povoľovanej stavby :
SO 01 -  vedenia 1 lOkV -  vonkajšie 
SO 10 -  vedenia 22 k V - vonkajšie

Projekt „H.stavba: vonkajšie vzdušné a káblové vedenia 110, 22 k V a optické prepojenia do 
novej TR 110/22 kV Krásno nad Kysucou“ nadväzuje na projekt „I.stavba: TR 110/22kV 
Krásno nad Kysucou“.
SO 01:
Do novej rozvodne TR 110/22 k V Krásno nad Kysucou budú zaústené dve novovzniknuté 

vedenia V7855 (Varín) a V7849 (Čadca), ktoré vzniknú prerušením jestvujúceho vzdušného 
vedenia 110 k V č.7855 Varín (K.N.Mesto) -  Čadca. V rámci rekonštrukcie vedenia 7855/603 
sú navrhnuté nové podperné body č. 108 (RV+3) a 109(RV+3) vhodné na odbočenie. 
Rozdelené vedenie 7855 sa preznačí a časť vedenia (fázové vodiče) medzi stožiarmi č. 108 -  
109 bude demontovaná
Optické napojenie bude pozostávať z dvoch častí: hlavnej optickej trasy a nezávislej optickej 
trasy.
Dĺžka prívodného vedenia 7849: 0,146 km
Dĺžka prívodného vedenia 7855: 0,165 km
Dĺžka nezávislej optickej trasy: 0,320 km
Počet systémov: 2
Prúdová sústava: striedavá, trojfázová
Menovité napätie: HOkV
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Fázové napätie:
Typ vodičov:
Typ zemniaceho lana:

63,5 kV
AIFe 243-AL1/39-ST1A 

AIFe 183-AL1/43-ST1A
Typ kombinovaného zemniaceho lana: KZL pre 72 vlákien

SO 10:
Z novej rozvodne R22 kV budú napájané nasledovné vedenia SSE-D v oblasti a to:
VN1457 (býv.časť VN109) (TR KST -  smer Oščadnica 
VN109 (TR KST -  smer Kysucké Nové Mesto)
VN 1453 (TR KST -  smer Priemys.park 2 TS priem.zóna)
VN1455( TR KST -  smer Priem.park 1 Plyunnam)
VN113 (TR KST -  smer TR Čadca)
VN1454 (býv.časť VN114) (TR KST -  smer TR Čadca)
VN114 (TR KST -  smer Stará Bystrica)
VN 1453 (býv.časť VN114) (TR KST -  smer Krásno nad Kysucou

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
pri uskutočňovaní stavby je nevyhnutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti 
práce a technických zariadení stanovené vyhl. SÚBP č. 374/1990 Zb., dbať o ochranu 
zdravia a životov na stavenisku, nakoľko stavba sa bude uskutočňovať čiastočne aj 
počas užívania stavby,
počas výstavby budú dodržiavané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie 
stavieb stanovené § 48 -  53 stavebného zákona a vyhl. SÚBP č. 374/1990 Zb., ktorou 
sa určujú podmienky pre stavebné práce a technických zariadení, 
stavebník je povinný dbať, aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým 
možno zabrániť a po ukončení prác uviesť pozemok do pôvodného stavu, prípadné 
vzniknuté škody nahradiť podľa všeobecne platných predpisoch o náhrade škody, 
dodržať podmienky uvedené v jednotlivých vyjadreniach dotknutých orgánov; 
na stavbu budú použité vhodné stavebné výrobky 
stavba bude uskutočnená dodávateľsky

- zabezpečiť podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného úradu v Čadci, odboru 
starostlivosti o ŽP zo dňa 17.01.2017 pod č OU-CA-QSZP-2017/001470:

• Dodávateľ stavby, ktorý je zároveň pôvodcom odpadu bude odpad zhromažďovať tak, 
aby nenarušoval estetický ráz krajiny a podľa potreby zabezpečí jeho okamžité 
zhodnotenie alebo zneškodnenie;

•  nevyužiteľné odpady budú zneškodnené na skládke, ktorá má udelený súhlas na 
prevádzkovanie v zmysle § 97 odst.l písm.la/ zákona o odpadoch, príp.integrované 
povolenie v zmysle zákona č.245/2003 ZZ v znení neskorších predpisov,

•  investor stavby ku kolaudácii stavby zabezpečí doklady od predchádzajúceho držiteľa 
odpadov o spôsobe nakladania s odpadmi počas realizácie stavby a tieto predloží ku 
kolaudačnému konaniu,

- zabezpečiť podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného úradu v Čadci, odboru 
starostlivosti o ŽP zo dňa 24.01,2017 pod č.i.QU-CA-QSZP-2017/001611.2:

1. V plnom rozsahu rešpektovať podmienky rozhodnutia orgánu štátnej vodnej správy 
č.j.OU-CA-OSZP-2014/00009 zo dňa 14.02.2014, ktorým boli určené ochranné pásma 
vodárenského zdroja Krásno nad Kysucou, zákon č.364/2004 Z.z. o vodách



a Vyhlášku MZP SR č.29/2005 Z.z. o podrobnostiach určovania ochranných pásiem 
vodárenských zdrojov.

2. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie žiadame odsúhlasiť s vlastníkom 
vodárenského zdroja Krásno nad Kysucou -  spoločnosťou Severoslovenské vodárne 
a kanalizácie a.s., Žilina.

3. Stavebné práce vykonávať mechanizmami v dobrom technickom stave tak, aby 
nedošlo k úniku znečisťujúcich látok do povrchových vôd. V prípade úniku 
znečisťujúcich látok do povrchových vôd alebo podzemných vôd. V prípade úniku 
znečisťujúcich látok do povrchových vôd, podzemných vôd resp. do prostredia 
súvisiaceho s vodou, vykonať opatrenia na ochranu vôd v zmysle §41 odst.6 a 7 
zákona č.364/2004 Z.z. o vodách.

4. K vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu je potrebné v zmysle § 27 ods. 1 
písm.a) zákona č.364/2004 Z.z. o vodách, požiadať tunajší úrad o vydanie súhlasu 
orgánu štátnej vodnej správy, ktorý sa vydáva na uskutočnenie, zmenu alebo 
odstránenie stavby a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie 
podľa vodného zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných 
vôd. K žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné doložiť stanovisko správcu vodného 
toku -  SVP š.p. OZ Piešťany.

- dodržať podmienky uvedené v stanovisku Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti 
o ŽP (ochrana prírody) zo dňa 13,02,2017 pod č.i.OU-CA-QSZP-2017/001466-004:

1. Navrhované vedenie odsunúť z p.č.CKN 5982/9, príp. v smere od transformovne do 
priemyselného parku viesť po ľavej strane existujúcej spevnenej ceste, nezasahovať do 
p.č.CKN 5982/2;

2. V prípade nevyhnutného a odôvodneného výrubu drevín a krovín rastúcich mimo les, 
na výrub ktorých sa nevzťahuje ustanovenie §47 ods.4 písm w) zákona o ochrane 
prírody a krajiny je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody (Mesto Krásno nad 
Kysucou) podľa §47 odst.3 zákona o ochrane prírody a krajiny;

3. Vegetačný a pôdny kryt (drny) odobrať, uložiť a po ukončení výkopových prác spätne 
použiť na povrchovú úpravu;

4. Použiť oceľové pozinkované konzoly typu ANTIBIRD, ktoré vyhovujú požiadavkám 
ochrany prírody a krajiny;

5. Príp.dočasné skládky stavebného materiálu ako aj demontovaného materiálu 
a prebytočnú výkopovú zeminu neukladať do blízkeho navrhovaného územia 
NATURA 2000, do alúvia miestnych tokov a podmáčané lokality, aby nedošlo
k zasypaniu prípadných biotopov európskeho alebo národného významu; v prípade, že 
prebytočná zemina nebude využitá v rámci dotknutej stavby zlikvidovať ju na riadenej 
skládke TKO.

- Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Banská Bystrica -  dodržať podmienky 
uvedené vo vyjadrení zo dňa 21.02,2017 pod č.j. ASMdpS-1-285/2017:

1. V prípade dopravných obmedzení na komunikáciách zasiahnutých záberom stavby 
postupovať v zmysle §7 a §24 odst.e) zákona č. 135/1961 Zb. a §10 ods.6 písm.b) 
vyhlášky FDM č.35/1984 Zb. v platnom znení;

2. Začiatok a koniec plánovaných stavebných prác a dopravných obmedzení oznámiť na 
N8rodné centrum vojenskej dopravy OS SR Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 
Bratislava; V mieste stavby sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy.
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" Slovák Telekom a.s., Bratislava -  dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení zo dňa 
21.03.2017 pod č.i. 6611707940:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č.351/2011 Z.z.)
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona 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 parcelné 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 sietí (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 sietí: Rastislav Kubík, 
ľastislav.kubik(?ť.telckoii).sk, +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 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 zariadení.

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 potrebný 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 samostatnej objednávky do 
troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: 
Rastislav Kubík, rastislav.kubikGaelekom.sk, + 421 41 5001398, 0902719389.
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V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenie a dátum jeho 
vydania.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body 
pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky SEK, ktoré tvoria prílohu tohto ,814 
realizovať pretláčaním kolmo na os cesty, 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..

12. 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.

13. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát 
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

- dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Správy ciest ŽSK Žilina zo dňa 17.03,2017 pod 
č.i. 043/2017/SCŽSK-34:

1. Križovanie cestného telesa cesty 111/2017 v km 0,814 realizovať pretláčaním kolmo na 
os cesta v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky;

2. Štartovacie jamy zriadiť mimo cestné teleso min. 3 m od okraja vozovky. Zeminu zo 
štartovacích jám ukladať mimo vozovku. Okolitý terén uviesť do pôvodného stavu
s obnovením odvodnenia cestného telesa;

3. Elektrický kábel uložiť do chráničky s preshom min. 1 m za vozovku cesty;
4. Pre trasu VN 1453, ktorá je vedená v súbehu s cestou III/2017 požadujeme 

umiestnenie VN kábla za vonkajšiu hranu priekopy;
5. Okolitý terén uviesť do pôvodného stavu s obnovením odvodnenia cestného telesa;
6. V prípade znečistenia cesty ju stavebník vyčistí na vlastné náklady;
7. V prípade narušenia odvodnenia cesty (priekopy, rigoly, priepusty) uvedie tieto 

stavebník do pôvodného stavu;
8. Žiadateľ pred začatím prác v telese ciest v našej správe požiada v zmysle §-u 8 

Zák.č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách cestný správny orgán o vydanie 
povolenia na zvláštne užívanie cesty, pričom ku žiadosti priloží toto naše stanovisko;

9. Na práce v telese cesty požadujeme záručnú dobu 60 mesiacov od ukončenia prác
a odovzdania miesta zásahu zástupcovi správcu cesty. Po dobu trvania záručnej doby 
je žiadateľ povinný priebežne a bez meškania odstraňovať závady vzniknuté 
v dôsledku zásahu do telesa cesty;

10. Po vytýčení podzemnej trasy VN kábla, žiadateľ je povinný prizvať zástupcu SC ŽSK, 
Závod Kysuce, Čadca, ktorý je oprávnený vykonať zápis do stavebného denníka;

11. Dňom písomného odovzdania úseku cesty pre stavebné práce (zápisom do stavebného 
denníka) medzi stavebníkom a správcom cesty do termínu odovzdania stavby (za 
účasti správcu cesty) sa úsek stavby na ceste stáva staveniskom, stavebník preberá 
zodpovednosť za škody vzniknuté na cestnom telese a majetku tretím osobám;

12. V prípade, že počas stavebných prác stavebník alebo zhotoviteľ zistí podzemné 
uloženie nevytýčeného odvodňovacieho zariadenia, okamžite oznámi túto skutočnosť 
správcovi komunikácie, ktorý stanoví ďalší postup;

13. Stavebné práce realizovať v termíne apríl-október bežného roka, po písomnom 
odovzdaní staveniska medzi stavebníkom (investorom) a zhotoviteľom diela.
K odovzdaniu staveniska medzi stavebníkom (investorom) a zhotoviteľom diela
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žiadame prizvať nášho zástupcu, ktorý vytýči podzemné odvodňovacie vedenia 
v našej správe, ak sa na stavenisku nachádzajú.

14. Investor je povinný oznámiť správcovi cesty začiatok realizácie prác a po ukončení 
prác v telese cesty odovzdať miesto zásahu zástupcovi správcu cesty.

15. Investor zodpovedá za prípadné škody spôsobené v dôsledku realizácie prác pri 
cestnom telese, ktoré vzniknú na cestnom telese alebo na majetku a zdraví tretích 
osôb;

16. V prípade, že stroje realizujúce práce budú odstavené na vozovke cesty, pracovisko je 
nutné označiť dočasným dopravným značením. Práce realizovať postupne po etapách, 
kde bude vždy zachovaný prejazdný jeden jazdný pruh;

17. Dočasné dopravné značenie musí byť odsúhlasené s OR PZ ODI Čadca a určené 
Okresným úradom Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií;

18. Prípadný iný zásah do telesa cesty je potrebné vopred prerokovať so správcom cesty, 
kde budú stanovené podmienky pre tento zásah;

19. Žiadateľ je povinný dodržať platné normy, predpisy a ochranné pásma jednotlivých 
inžinierskych sietí;

20. Žiadateľ odsúhlasí so zástupcom správcu cesty každú zmenu vo vzťahu k ceste 
III/2017, ktorá bude realizovaná počas realizácie prác;

21. Pred kolaudáciou požadujeme zvolať samostatné preberacie konanie za účasti 
zástupcu SC ŽSK, detašované pracovisko Čadca a Okresného úradu Čadca, odbor 
cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorého zápis bude prílohou ku 
kolaudačnému protokolu;

22. Časť inžinierskych sietí sa bude nachádzať mimo sídelný útvar mesta Krásno nad 
Kysucou, preto pred vydaním územného rozhodnutia je potrebné požiadať o výnimku 
zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty od Okresného úradu Čadca, odbor 
cestnej dopravy a pozemných komunikácií;

Žiadateľ je ďalej povinný:
- V prípade investičných zámerov správcu cesty investor resp. budúci správca
inžinierskych sietí po písomnej výzve preloží inžinierske siete na vlastné náklady do
termínu určeného správcom cesty.
- Správca cesty si v prípade potreby vyhradzuje právo doplniť resp. zmeniť stanovisko.
- V prípade nedodržania podmienok správcu cesty, správca cesty nebude súhlasiť
s vydaním kolaudačného rozhodnutia a bude si uplatňovať sankcie v zmysle cestného
zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
- Toto stanovisko nenahrádza stanovisko a rozhodnutie cestného správneho orgánu.

- dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení SPP-D, a.s. Bratislava, prevádzka Žilina zo dňa 
31.01,2017 pod č.i.TD/NS/00702017/Ki :

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.

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



3. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských 
zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D najneskôr 7 dní pred zahájením 
plánovaných prác;

4. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 
činnosti 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 zariadenie, je stavebník povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženie 
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 111727;

12. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 
zariadení podať podnet na SOI, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti
v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynár.zariadenia uložiť podľa ustanovení 
Zákona o energetike sankciu vo výške 30,.-€ až 150 000,-€.

13. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona
o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych prepisov, 
ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež 
ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 10, TPP 702 01;

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 s existujúcimi 
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 
73 6005 a TPP 906 01;

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

17. Na práce v ochrannom pásme VTL plynovodu je potrebné povolenie na práce 
v ochrannom pásme plynárenských zariadení vydané technikom prevádzky;

-  8 -
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- dodržať podmienky uvedené v stanovisku vydaného Okresným úradom Čadca, odborom 
cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 24.01.2017 pod č.j. OU-CA-OCDPK- 
2017/001522-002:

1. V prvom rade rešpektovať vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií;
2. Rešpektovať ustanovenia § 18 zákona č.135/1961 Zb. ako aj § 20 vyhlášky č.35/1984 

Zb.;
3. Pri stavebných prácach, ktoré môžu obmedziť alebo ohroziť bezpečnosť a plynulosť 

cestnej premávky spôsobenou obmedzením alebo užívaním pozemných komunikácií 
II. a III. triedy iným než zvyčajným spôsobom (rozkop, pretlak, nadzemné vedenie) je 
stavebník povinný požiadať cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie 
pozemných komunikácií v zmysle § 8 zákona č. 13 5/1961 Zb. a § 11 vyhlášky
č.35/1984 Zb.. Stavebník je zároveň povinný rešpektovať osobitné podmienky tohto 
povolenia.

4. 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 povolenie 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.

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

6. 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.l písm.c) zákona
č.135/1961 Zb..

7. Stavebník je povinný vyžiadať si stanovisko k predmetnej stavbe aj od Správy ciest 
ZSK (majetkového sprvcu pozemných komunikácií II. a III. triedy v územnom obvode 
okresu Čadca). V prípade, že si Správa ciest ŽSK stanoví nejaké podmienky, 
stavebník je ich povinný dodržať v plnom rozsahu.

- dodržať podmienky vo vyjadrení SBVAK-u, a.s. Žilina zo dňa 30.05.2017 pod 
č.j.017011470/Aha:

1. Navrhovanou stavbou dôjde ku kolízii s našimi jestvujúcimi podzemnými vedeniami -  
vodovodné potrubia SKV OC DN 600, zásobné potrubie OC DN 350, VV OC DN 
150. Pred zahájením akýchkoľvek prác stavebník požiada o vytýčenie podzemných 
vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území a zabezpečí, aby pri realizácii 
zemných prác 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. 0907/020456).

2. Počas stavebných prác a pri dotyku stavby s VV je potrebné dodržať minimálne 
vzdialenosti určené k ochrane vodovodného potrubia v zmysle Zákona č.442/2002 
Z.z.. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 odsek 2 sa vymedzuje 
pásmo ochrany VV v šírke 1,5 m (do DN 500 mm vrátane) a 2,5 m pre SKV DN 600 
od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany.



3. V pásme ochrany je zakázané znižovať krytie potrubia a vykonávať zemné práce, 
terénne úpravy, umiestňovať stavby, konštrukcie a iné podobné zariadenia, vykonávať 
činnosti, ktoré obmedzujú prístup k VV, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický 
stav.

4. Ku kolíznym miestam prizvať našich zástupcov p.Ján Jánošík -  majster vodovodov 
č.t.0905850624.

5. Vodovodnú prípojku požadujeme realizovať z materiálu HDPE 100 SDR 11 PN16 D 
32x3,0 mm(DN 25 mm). Potrubie VP viesť v stúpajúcom spáde min.3%,
v nezamŕzajúcej hĺbke.

6. Na meranie spotreby vody bude osadené meradlo Qn = 2,5 m3/hod DN 20. Tento 
fakturačný vodomer dodá naša spoločnosť. Vodomer bude osadený vo vodomernej 
zostave na ráme typ SEVAK, a.s.

7. Odsúhlasujeme monolitickú ŽB šachtu s vnútornými pôdorysnými rozmermi 
900x1200 mm, svetlej pracovnej výšky 1800mm. Vstupný komín požadujeme výšky 
min.400mm s osadenou kapsovou stúpačkou. Zvislé vzdialenosti stúpačiek vo VŠ 
musia zodpovedať požiadavkám BOZ (300mm). Stúpadlá vo VŠ realizovať
s protišmykovou úpravou. Pre zabezpečenie nezamŕzajúcej hĺbky musí byť šachta 
v teréne osadená tak, že bude zasypaná až po hornú úroveň vstupného komína.

8. Vodovodné potrubie v mieste navrhovanej prístupovej ceste požadujeme uložiť do 
polených chráničiek pre SK V OC DN 600 chránička DN 1000 a pre VV OC DN 150 
chránička DN 300.

9. Potrebu pitnej vody pre zásobovanie objektu zabezpečíme iba do kapacity vodovodnej 
siete a tlakových pomerov v danej lokalite. Podmienka platí tiež pri použití tlakových 
splachovačov a iných tlakových vnútorných zdravotechnických zariadení.

10. Fakturácia vodného bude vykonávaná na základe osadeného hlavného fakturačného 
meradla v správe a majetku SEVAK a.s. Žilina od dátumu realizácie prípojky.

11. Samotné napojenie na verejný vodovod je podmienené vybavením Žiadosti o zriadenie 
vodovodnej prípojky a podpisom zmluvy na dodávku pitnej vody. Tlačivá a potrebné 
informácie pre zriadenie VP poskytne príslušný zamestnanec SEVAK a.s., na 
Zákazníckom centre.

12. S odkanalizovaním do nepriepustnej žumpy súhlasíme. K technickému riešeniu 
nemáme pripomienky, nakoľko objekt žumpy nebude napojený na naše inžinierske 
siete a nebude ani v našej správe a majetku.

13. Odkanalizovanie do žumpy riešiť iba do doby vybudovania verejnej kanalizácie (VK) 
v danej lokalite. Po vybudovaní VK žumpu zrušiť a splaškové vody z objektu 
odvádzaťdo VK.

14. Pred napojenímobjektu na VK musí majiteľ predmetnej nehnuteľnosti v zmysle 
pravidiel našej spoločnosti podať žiadosť o zrčenie bodu napojenia na VK, na základe 
ktorého dá vyhotoviť PD kanalizačnej prípojky a túto PD zaslať na vyjadrenie našej 
spoločnosti. Kanalizačnú prípojku vybudovať z PVC DN 150 mm, v jednom stúpaní 
smerom k nehnuteľnosti v sklone min.2%.

15. Do doby napojenia na verejnú kanalizáciu je potrebné obsah žumpy zneškodňovať 
prostredníctvom autorizovaných prepravcov nebezpečného odpadu na CO V a to
v súlade so zákonom o odpadoch.Vývoz splaškových odpadových vôd fekálnym 
vozidlom Vám cez objednávku môže vykonať aj naša organizácia.

16. Napojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod vykonajú pracovníci našej 
spoločnosti z materiálov používaných v podmienkach našej spoločnosti. Akýkoľvek



cudzí zásah do našich vedení je možný iba so súhlasom a pod dohľadom našej 
spoločnosti.

17. Pred zásypom vodovodnej prípojky požadujeme prizvať našich pracovníkov ku 
kontrole stavu vykonaných prác, k umiestneniu vodomernej šachty a k tlakovej skúške 
(vykonať podľa STN EN 805).

18. V zmysle zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizácií je 
vlastník vodovodnej prípojky povinný zabezpečiť opravu a údržbu vodovodnej 
prípojky na vlastné náklady.

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

- dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Bratislava zo 
dňa 06.03.2017 pod č.i.2986/27142/40201/2017:

1. Investor pripravovaného zámeru bude plne rešpektovať celkový projekt diaľnice D3 
úsek Kysucké Nové Mesto -  Oščadnica vrátane ochranného pásme diaľnice, ktoré 
vzniklo správoplatnením územného rozhodnutia (taktiež trvalý, dočasný a ročný 
záber) a nebude požadovať kompenzácie za možné obmedzenia počas výstavby 
diaľnice, prípadné ďalšie vplyvy z diaľnice (hluk, emisie, prašnosť ...) počas výstavby 
a po uvedení diaľnice do prevádzky, nebude si uplatňovať nové požiadavky voči NDS 
v súvislosti so vznikom ochranných pásiem vedení;

2. NDS nebude zabezpečovať dodatočnú ochranu zdravia a životného prostredia 
z možných negatívnych vplyvov cestnej premávky diaľnici, v zmysle vyhlášky
č.549/2007 Z.z. Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o prípadných hodnotách hluku, infrazvuku a vibráciách a o požiadavkách na 
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí;

3. Počas vykonávania prác na uvedenej stavbe nesmie byť priamo alebo nepriamo 
obmedzená alebo ohrozená výstavba diaľnice D3 v úseku Kysucké Nové Mesto -  
Oščadnica, investor ši je vedomý, že počas výstavby diaľnice D3 bude musieť strpieť 
všetky obmedzenia súvisiace s výstavbou diaľnice bez nároku na akékoľvek 
kompenzácie;

4. Počas prác investor zabezpečí, aby bol dodržaný zákaz pohybu peších po ceste 1/11 
a státia vozidiel, okrem úseku vymedzeného prípadnou čiastočnou uzávierkou;

5. Začiatok a ukončenie prác investor oznámi NDS, Stredisku správy a údržby 
rýchlostných ciest 6 Čadca, p.Ing.Ivanovi Goňovi na tel.č.:0903 714 697 a bude sa 
riadiť jeho pokynmi, alebo pokynmi ním povereného pracovníka SSÚR 6;

6. Žiadateľ zabezpečí, aby počas realizácie prác nebola ohrozená plynulosť a bezpečnosť 
premávky na ceste 1/11;

7. Počas realizácie prác nesmie dôjsť k poškodeniu cesty a jej súčastí. Ak vznikne škoda 
na majetku NDS, túto skutočnosť je investor povinný bezodkladne oznámiť SSÚR 6 
Čadca zároveň vzniknuté škody odstrániť na vlastné náklady;

8. Po ukončení prác investor zabezpečí, aby terénne úpravy dotknuté prácami na hore 
uvedenej stavbe boli vrátené do pôvodného stavu;

9. Po ukončení výstavby, „Súbor energetických stavie pre TR 110/22kV Krásno nad 
Kysucou í.stavba a II.stavba“ požadujeme poskytnúť porealizačné zameranie stavby 
a všetkých jej objektov v digitálnom formáte (dwg, dgn);

10. V prípade akejkoľvek zmeny, ktorá zasiahne do našich právom chránených záujmov, 
požadujeme túto zmenu predložiť na posúdenie NDS;

11. V prípade potreby čiastočnej, alebo úplnej uzávierky cesta 1/11 je potrebné predmetné 
určenie dočasného dopravného značenia zaslať na spripomienkovanie.
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V prípade akejkoľvek koordinácie s plánovanou výstavbou diaľnice D3 je potrebné 
kontaktovať oddelenie investičnej prípravy diaľnic (radoslva.rajsk a@ud.sas.sk, teľ: 02 
58 311 349).

- Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Dopravného úradu Bratislava zo dňa 30.05.2017 
pod č.i.l2252/2017/RQP-002-P/15424;

1. Na stožiaroch č.la, 108 a 109 sa odporúča zrealizovať náter denného leteckého 
prekážkového značenia; náter má byť zrealizovaný prostredníctvom 7 pruhov po celej 
výške stožiarov, pričom výška pruhov sa prispôsobuje typu stožiara, tzn výška 
jedného pruhu tvorí 1/7 celkovej výšky stožiara; použité musia byť striedavo farby 
červená alebo oranžová a biela, pričom vrchný a spodný pruh musí byť červený alebo 
oranžový (tzn. štyri pruhy červené/oranžové/ a tri biele); na náter červenej,
resp.oranžovej farby musí byť použitá farba oranžová návestná č.7550 alebo červená 
rumelková č.8140 podľa S TN 673067, iný odtieň červenej, resp. oranžovej farby musí 
byť vopred odsúhlasený Dopravným úradom.

2. Na zemniacich lanách vzdušného vedenia VVN sa odporúča v úseku medzi vyššie 
uvedenými stožiarmi umiestniť markery guľovitého tvaru. Markery majú byť 
jednofarebné, ato farby červenej alebo oranžovej a farby bielej .Umiestnené majú byť 
striedavo vo vzdialenosti maximálne 30 m pri priemere markeru 60 cm; 35 m pri 
priemere 80cm a 40 m pri priemere markeru 130cm.

V prípade realizácie označenia vedenia Dopravný úrad žiadfa predložiť do 7 dní od 
zrealizovania leteckého prekážkového značenia fotodokumentáciu zachytávajúcu 
pohľad na riešenú časť vedenia a širšie okolie (v prípade možnosti postačí zaslať na 
adresu ochranne.pasma@nsat.sk a v kópii na iana.lopu.sanova@nsat.sk).

- dodržať podmienky uvedené v stanovisku Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. 
Piešťany zo dňa 22.05.2017 pod č.i. CS SVP OZ PN 6/2017/147. CZ 15340/2017/210:

1. Pri trasovaní káblov rešpektovať ochranné pásmo vodného toku v šírke min. 4m od 
brehovej čiary toku.

2. Pri križovaní toku umiestniť štarovaciu a cieľovú jamu mimo ochranné pásmo toku.
K zahájeniu a k ukončeniu prác vo vodnom toku prizvať úsekového technika -  
Ing.Leštachová, č.t.0903 474 941, počas prác sa riadiť jeho pokynmi. O dodržaní 
podmienok správcu toku vykonať zápis v stavebnom denníku.

3. Narušený terén v dotyku s tokom uviesť do pôvodného stavu podľa pokynov 
úsekového technika.

4. Ku kolaudácii prizvať zástupcu našej organizácie, správcovi toku odovzdať 
dokumentáciu skutočného vyhotovenia križovania toku so zameraním aj v digitálnej 
forme.

Súhlasné stanoviská bez podmienok a pripomienok predložili: Okresný úrad Čadca -  odbor 
krízového riadenia, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, SSE- 
distribúcia a.s., Žilina, Michlovský s.r.o. Banská Bystrica (Orange Slovensko), 02 Telefonica 
Banská Bystrica.
Žiadateľ predložil zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorených 
v prospech Stredoslovenskej energetiky -  Distribúcie, a.s. Žilina ako budúceho oprávneného 
z vecného bremena spočívajúce v práve uloženia zemného káblového vedenia.

mailto:a@ud.sas.sk
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V uskutočnenom stavebnom konaní dňa 09.11.2017 neboli zo strany účastníkov konania 
vznesené žiadne námietky ani pripomienky.

Technický skúšobný ústav Piešťany -  inšpekčný orgán typu A vydá Odborné stanovisko 
ku konštrukčnej dokumentácii.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. 
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo 
právoplatnosť nebola stavba začatá.

O d ô v o d n e n i e

Žiadateľ Stredoslovenská energetika -  Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
v zastúpení spoločnosťou MČ Projekty, s.r.o., so sídlom Chrenovská 32, 949 01 Nitra, IČO: 
35 829 745 a v zastúpení PhDr.Ľubomírou Beháňovou bytom Za Plavárňou 8529/9, 010 08 
Žilina pre spoločnosť EGEM s.r.o, organizačná zložka, Bystrická cesta 5116, 034 01 
Ružomberok podal dňa 16.08.2017 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu 
„Súbor energetických stavieb pre TR110/22kV Krásno nad Kysucou“ -  Il.stavba: 
Vonkajšie vzdušné a káblové vedenia 110/22kV a optický prepoj do novej TR .1.10/22kV 
Krásno nad Kysucou stojacej na pozemkoch p. č.KNC 7373/82, 12416/19, 7373/321, 
7373/322, 12725/167, 12725/168, 12725/177, 7420/290, 7420/3, 7420/137, 7420/380, 
7420/286, 7420/285, 7420/1, 7420/45, 12725/136, 7373/85, 7373/444, 7373/343, 7373/443, 
7373/342, 7373/320, 6009/1,7420/407, 12610, 6009/2, 5982/4, 6012/80, 6012/38, 6012/25, 
6012/78, 6012/215, 6012/223, 7373/452, 7373/455, 7373/352, 7373/37, 7373/6, 7420/16, 
7353/28, 7353/29, 7353/24, 7353/23, 7353/22, 7353/11, 7353/10, 7353/20, 7353/1, 12415/2, 
6012/25, 12415/6, 12415/12, 12415/7, 7053/3, 7373/315, 7373/316, 7373/317, 7373/318, 
7373/319, 7373/320, 12725/8, 7373/314, 7373/355, 12725/175, 12725/165, 12725/166, 
12725/167, 12725/168, 12725/169, 12725/170, 12725/171, 12725/172, 12725/173,
12725/174, 12725/177, 7420/290, 7420/3, 7420/137, 7420/380, 7420/286, 7420/285, 7420/1, 
7420/45, 12725/156, 7420/380, 7420/384, 7420/385, 7420/4, 7420/284, 7420/378, 7420/377, 
7420/376, 7420/269, 7420/270. 7420/271, 7420/379, 12725/164, 12415/5, 12415/6, 7353/1, 
7353/16, 7353/17, 7353/18, 7350, 7348/2, 7347/3, 7064/9, 7064/8, 12611/2, 12416/14, 
12416/15, 12415/13, 7353/10, 7373/351,6012/39 v k. ú. Krásno nad Kysucou. Na 
umiestnenie stavby bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č.j. 554/2017 zo dňa 
06.06.2017.

Mesto Krásno nad Kysucou, ako príslušný stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom 
konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v §62 a 63 
stavebného zákona. Bolo zistené, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú 
ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené 
záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia spĺňa základné požiadavky na stavby podľa § 43d a § 47 stavebného 
zákona, vyhl. č 532/2002 Zb., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu . Projekt stavby bol spracovaný odborne spôsobilou osobou.

Dokumentácia je v súlade s umiestnením stavby.
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Podmienky k uskutočneniu stavby dotknutých orgánov sú obsiahnuté v rozhodnutí.
Stavebný úrad v konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a preto rozhodol 
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Podľa § 54 zák. č. 71/67 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno 
podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Krásno nad Kysucou.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov.
Správny poplatok podľa zák.č. 145/95 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení : položka 60 
písm.g) 600.00€.

Doručuje sa:
SSE-distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
MČ -  Projekty s.r.o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra

Dotknutí:
OR HaZZ, ul.A.Hlinku 4, 022 01 Čadca
SPP-distribúcia, a.s.,Mlynské Nivy 44/b, 821 05 Bratislava, prevádzka Žilina 
SeVaK a.s.,Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina 
Slovák telekom a.s., RCSI,Poštová 1,010 01 Žilina
Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Horná 2483, Čadca 
NDS a.s.,Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova 91,Čadca 
Správa ciest ŽSK, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina,
Okresný úrad Čadca, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Palárikova 91, Čadca 
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica 
Dopravný úrad, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava

primátor mesta
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Ostatným účastníkom sa stavebné povolenie 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 úradu v Krásne nad Kysucou.

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

VYVESENÉ DŇA : jí n ZVESENÉ DŇA :

MESTO
KK YS V)  ‘ D KYSUCOU

W )
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie


