
OBEC ZBOROV NAD BYSTRICOU
_ ________________Obecný úrad, 023 03 Zborov nad Bystricou___________________
Čj.972/2017 Zborov nad Bystricou, 11.10.2017

Vec:  Mesto Krásno nad Kysucou -  žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu 
„Chodník pre peších v Zákysučí“ -  v k.ú.Krásno nad Kysucou

S T A V E B N É  P O V O L E N I E

Mesto Krásno nad Kysucou podalo dňa 08.09.2017 žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia na stavbu „ Chodník pre peších v Zákysučí“ -  stojacej na pozemku p. č. C-KN 
3557/13 v k. ú. Krásno nad Kysucou.

Obec Zborov nad Bystricou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák.č.50/76 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších zmien 
adoplnení a podľa § 119 odst.3 zák.č.417/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon 
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.3 69/1990 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 „ Chodník pre peších v Zákysučí“ na pozemku p.č. C-KN 3557/13 v k.ú. Krásno 
nad Kysucou sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších zmien a doplnkov

p o v o ľ u j e .

Popis stavby :
Projekt rieši umiestnenie chodníka na ulici Staničná, ktorá je cestou III.triedy č.III/2014. 
Súčasťou riešenia je samotný chodník, zriadenia vjazdov, riešenie budúcich vstupov k RD 
a uloženie chráničky pod celou dĺžkou chodníka pre budúce uloženie inžinierskych sietí. 
Súčasťou návrhu je aj návrh odvodnenia cesty III/2014 a to pomocou dvoch vpustov, ktoré sú 
zaústené do vsakovacích šácht. Chodník je riešený v km 0,320 -  0,660. Súčasťou PD je návrh 
debarierizačných opatrení a nového prenosového dopravného značenia v priestore 
navrhovanej stavby chodníkov. Chodník pre peších začína hneď za mostným objektom ponad



rieku Kysuca v ckm cesty III/2014 cca 0,330, kde sa napája na existujúci chodník šírky 
1,45m. Chodník pre peších pokračuje popri ceste III/2014 až k existujúcemu autobusovému 
tálivu v ckm cca 0,675, kde je chodník ukončený pred križovatkou k bytovým domom v ckm 
cca 0,660. V miestach styku novonavrhovaného chodníka a komunikácií sú osádzané cestné 
betónové obrubníky s výškový rozdielom +0,12 m voči vozovke. Obrubníky v mieste 
priechodov pre vjazdy a konca a začiatku chodníkov sú osádzané s výškovým rozdielom 
■r-0,02m.
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kodmienky pre uskutočnenie stavby:

- počas stavebných prác dodržiavať bezpečnostné predpisy stanovené vyhl. SÚBP č. 
374/1990 Zb. a požiadavky na uskutočňovanie stavieb určené § 48-53 stavebného 
zákona,

- práce budú prebiehať za premávky pod ochranou prenosného dopravného značenia a budú 
vykonávané v pracovných etapách,

- zvislým prenosným dopravným značením bude označený celý pracovný úsek každej etapy,
- počas výstavby je potrebné dbať na očistenie náprav vozidiel a zabrániť vyvážaniu nečistôt 

zo stavby na cestu,
- stavebnými prácami neohroziť na zdraví a životoch užívateľov verejných priestranstiev, 

neobmedziť ich užívacie práva nad prípustnú mieru, pred začatím stavebných prác 
zabezpečiť vytýčenie PTZ ich správcami Slovák Telecom a.s., SEVAK a.s., SSE
a.s.(nachádzajú sa aj vzdušné vedenie NN a VN) a SPP a.s., zabezpečiť ich ochranu 
podľa podmienok správcov,

- Úsek je osvetlený jestvujúcim osvetlením , pred zahájením výstavby je potrebné požiadať 
o vytýčenie káblov správcu siete,

SSE-distribúcia a.s. v Žiline -  vyjadrenie zo dňa 19.05.2017 č..j.4600033816 :
1. V predmetnej lokalite katastra Krásno nad Kysucou KN -  podľa priloženej 

situácie sa nachádzajú nadzemné vzdušné vedenia a podperné body, podzemné NN 
vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na 
situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia.

2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle 
zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN 
(VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN 
vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 meter, VN a NN zemné 
káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri realizácii výkopových prác žiadame 
neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je 
pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné ju fyzicky 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 SSE-D, 
ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné 
bezpodmienečne predjednať postup prác na stredisku Údržby Čadca.



6. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí 
realizátor prizvať zástupcu SSE-D z príslušného strediska Údržby na kontrolu 
zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto 
vyjadrenia.

7. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný 
priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách 
a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho 
zariadenia.

8. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj 
vedenia tretích osôb.

Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.

OR PZ OPI v Čadci - vyjadrenie zo dňa 27.03.2017 pod Č.ORPZ-CA-ODI-38-074/2017
1. Dopravné značenie musí byť vyhotovené a rozmiestnené v súlade s STN 01 8020- 

Dopravné značky na pozemných komunikáciách, v súlade so zákonom č.8/2009 
Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade 
s vyhláškou č.9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.8/2009 Z.z..

2. Žiadame prizvať dopravného inžiniera Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ 
v Čadci (t.č.0961423511) na kontrolu správnosti osadenia prenosného dopravného 
značenia.

3. Vyhradzujeme si právo na prípadne doplnenie navrhovaného dopravného značenia 
v záujme zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

4. V rámci stavby žiadame prijať také opatrenia, ktoré budú zamedzovať 
poškodzovaniu a znečisťovaniu pozemných komunikácií.

5. Ak dôjde počas stavebných prác k znečisteniu pozemných komunikácií alebo 
dopravného značenia žiadame zabezpečiť ich bezodkladné očistenie. ODI OR PZ 
v Čadci si vyhradzuje právo zmeny DZ ak to bude vyžadovať bezpečnosť
a plynulosť CP. V prípade kumulovania dopravy /počas dopravných špičiek .../ 
bude doprava riadená náležité poučenými osobami

Slovák Telekom, a.s., Bratislava - vyjadrenie č.6611711555 zo dňa 25.04.2017
1. Toto vyjadrenie je oprávnený použiť iba správca dotknutej pozemnej komunikácie 

podľa §18 ods.14 Zákona č.135/1961 pri realizácii stavebných prác na diaľnici, 
ceste alebo miestnej komunikácii.

2. V prípade, ak toto vyjadrenie ako aj jeho prílohy použije iná osoba stáva sa 
vyjadrenie neplatným.

3. 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.zo 
ochrane proti rušeniu.

4. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, 
v prípade zmeny vyznačeného polygónu, z dôvodu žiadosti, účelu žiadosti,
v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému 
polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 5.
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5. Stavebník, alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, 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, +421 41 5001398.

6. 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.

7. 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.

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

9. 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.

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

11. 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.

12. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovák Telekom a.s. na 
základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu 
spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi. V objednávke v dvoch vyhotoveniach 
uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

13. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených 
bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK 
spoločnosti Slovák Telekom, a.s.
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14. 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.

15. 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.

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

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK 
Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIAS, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného 
pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom, a.s. 
povinný zabezpečiť:

* Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených 
zamestnancom Slovák Telekom, a.s.
* Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 
telekomunikačného vedenia
* Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 
telekomunikačného vedenia
* V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace
s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný 
partner:: Ladislav Hrádil, 0907 777474

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 
žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že 
zabezpečí:

* Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na 
povrchu terénu,

* Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce,
s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli 
na jeho ochranu stanovené
* Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú 
odchýlku ±30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy 
na povrchu terénu
* Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné 
(napr.hĺbacie stroje)
* Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, 
krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy 
zariadenia
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* Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
* Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na
* Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami ( z dôvodu, že 
spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny 
priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
* V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel.káblov je 
toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je 
potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk)

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení 
v plnom rozsahu.

SPP-D. a.s, Žilina - vyjadrenie zo dňa 02.05.2017 pod č.j. TD/346/ZA/KÍ/2017

- v záujmovom území sa plynárenské zariadenia v správe SPP-D nenachádzajú.

Okresný úrad Čadca , odbor starostlivosti o ŽP - vyjadrenie č.j. OU-CA-OSZP-2017/003543 
zo dňa 02.03.2017

•  dodávateľ stavby, ktorý je zároveň pôvodcom odpadu, bude odpad zhromažďovať tak, 
aby nenarušoval estetický ráz krajiny, neznečisťoval životné prostredie a podľa 
potreby zabezpečí jeho okamžité zneškodnenie,

•  nevyužiteľné odpady budú zneškodnené skládkovaním na skládke, ktorá má udelený 
súhlas na prevádzkovanie v zmysle § 97 odst. 1 písm. a/ zákona o odpadoch,
príp.integrované povolenie v zmysle zákona č.245/2003 Z.z. o IPKZ 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.

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP -  vyjadrenie zo dňa 07.03.2017 pod č.j. 
OU-CA-OSZP -  2017/003640.2: - súhlas bez pripomienok

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M.Rázusa 104, Žilina -  dodržať podmienky 
vo vyjadrení zo dňa 17.05.2017 pod č.j.043/2017/SCŽSK- 101:
1. Stavbou nebudú zmenené šírkové ani rozhľadové pomery cesty. Výstavbou stavby 

nesmie dôjsť k zúženiu vozovky cesty.
2. Výstavbou stavby musí ostať zachované existujúce odvodnenie cesty. V prípade, že 

dôjde k jeho poškodeniu, stavebník je povinný zabezpečiť jeho funkčnosť v čo 
najkratšom čase na vlastné náklady.

3. V mieste preplátovania vozovky sa musia živičné vrstvy v potrebnej hrúbke zarezať.
V mieste spoja cesty s preplátovaním je potrebné utesniť asfaltovou zálievkou, resp. 
inou porovnateľnou hmotou.

4. Žiadateľ sa zaviaže, že na vlastné náklady zabezpečí pravidelné čistenie uličných 
vpustí min.2x ročne a na vyžiadanie správcu cesty.

5. V prípade stavebných úprav cesty, pri ktorých bude potrebná úprava stavby, bude 
náklady s tým spojené hradiť v plnom rozsahu stavebník, resp. užívateľ stavby.

http://www.telekom.sk


6. Stavebné práce spojené s výstavbou stavby budú realizované v mesiacoch apríl až 
október kalendárneho roka.

7. Stavebník musí strpieť činnosti údržby SC ŽSK bez nároku na kompenzáciu za 
prípadnú škodu spôsobenú pri údržbe cesty. Stavebník urobí také stavebné opatrenia, 
aby eliminoval prípadné škody, ktoré mu môžu vzniknúť pri výkone zimnej údržby 
cesty. Stavebník šije vedomý zvýšených vlastných nákladov na údržbu z titulu 
výkonu zimnej údržby.

8. Stavebné práce nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na ceste 
(výstavbu realizovať z pozemku investora a neskladovať materiál na ceste).

9. Stavebník zabezpečí, aby počas stavebných prác nedochádzalo k znečisťovaniu 
vozovky stavebnou činnosťou.

10. V prípade znečistenia vozovky stavebník zabezpečí jej bezodkladné vyčistenie na 
vlastné náklady. Ak táto činnosť nebude z jeho strany zabezpečovaná, tak čistenie 
vykoná správca cesty na náklady vlastníka (žiadateľa).

11. Ak dôjde k poškodeniu vozovky alebo jej súčastí stavebnou, príp. prevádzkovou 
činnosťou, stavebník zabezpečí opravu v rozsahu určenom správcom cesty. Na práce 
spojené so zásahom do konštrukcie vozovky a cestného telesa si vyžadujeme záruku 
60 mesiacov odo dňa písomného prevzatia správcom cesty.

12. Začatie a ukončenie prác je stavebník povinný ohlásiť správcovi cesty do 3 dní od ich 
začatia resp.ukončenia.

13. SC ŽSK, závod Kysuce týmto zároveň súhlasí s vydaním rozhodnutia pre zvláštne 
užívanie cesty a s vydaním povolenia na čiastočnú uzávierku cesty.

14. Stavebník je povinný sa v prípade dotyku predmetnej stavby s pozemkom vo 
vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja, informovať o ďalšom postupe na odbore 
správy majetku Žilinského samosprávneho kraja.

15. Dopravné značenie súvisiace s výstavbou a prevádzkovaním stavby bude osadené na 
náklady žiadateľa. Dopravné značenie musí byť odsúhlasené Okresným riaditeľstvom 
PZ, ODI v Čadci.

16. Stavebník požiada Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií o vydanie potrebných povolení.

17. Toto stanovisko nenahrádza povolenia ani rozhodnutia vydané ostatnými 
kompetentnými orgánmi štátnej správy.

18. SC ŽSK žiada, aby toto stanovisko bolo zapracované ako celok pod č.j. do ďalších 
povolení.

- 7 -

Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií -  dodržať podmienky 
uvedené vo vyjadrení zo dňa 06.03.2017 pod č.j. OU-CA-OCDPK-2017/003532-002:

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.
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3. Pri stavebných prácach, ktoré môžu obmedziť, alebo ohroziť bezpečnosť, plynulosť 
cestnej premávky spôsobenou obmedzením alebo užívaním pozemnej komunikácie 
III/2014 Krásno nad Kysucou -  Dunajov, v ckm 0,320 -  0,660 iným než zvyčajným 
spôsobom (rozkop, pretlak, umiestňovanie predmetov a zariadení na ceste ...) je 
stavebník povinný požiadať správny cestný orgán o 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.

4. Pri stavebných prácach , kde dôjde na určitý čas k čiastočnému alebo úplnému
uzatvoreniu premávky na PK III/2014 Krásno nad Kysucou -  Dunajov v ckm 0,320 -  
0,660 je stavebník povinný požiadať o povolenie na čiastočnú alebo úplnú 
uzávierku PK 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 PK uzavrieť

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.l písm.c) zákona
č.135/1961 Zb..

6. Stavebník je povinný vyžiadať si stanovisko k predmetnej stavbe aj od Správy ciest 
ZSK (majetkového správcu 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.

7. Stavebník je povinný vyžiadať si stanovisko k predmetnej stavbe aj od Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru v Čadci, Okresného dopravného inšpektorátu.
V prípade, že si Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci, Okresný dopravný 
inšpektorát. Stanoví nejaké podmienky, stavebník je ich povinný dodržať v plnom 
rozsahu.

8. Pred osadením dočasného (prenosného) alebo trvalého dopravného značenia pri 
pozemnej komunikácii III/2014 Krásno nad Kysucou - Dunajov, v ckm 0,320 -  0,660 
je potrebné požiadať OU CA OCDPK o určenie predmetného dopravného značenia.

9. Pre potreby výkonu stavebných prác súvisiacich so stavebno-technickými úpravami na 
pozemných komunikáciách II. a III. triedy, je stavebník povinný požiadať OU CA 
OCDPK, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a ods.3 zákona č.135/1961 
Zb. a v súlade so zákonom č.50/1976 Zb. o vydanie povoľovacieho dokumentu.

SeVaK , a.s. Žilina -  dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení č.O17012667/AHa zo dňa 
16.06.2017 :

1. S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na „Výstavbu chodníkov 
v Zákysučí“ na parc.č.3557/3, 3557/4, 3557/13 v k.ú. Krásno nad Kysucou súhlasíme. 
Cez uvedené parcely prechádza verejný vodovod (VV) PVC DN 100 v správe 
SEVAK a.s. .

2. 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
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vedeniami. Vytýčenie uvedených našich vedení Vám cez objednávku vykoná naša 
organizácia (p.Hyčko tel. 0907 020456).

3. 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) od pôdorysného bočného okraja 
potrubia na obidve strany.

4. 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.

5. Výkopové práce v ochrannom pásme V V a pri križovaní s ním požadujeme 
vykonávať ručne, v otvorenom výkope.

6. Odkryté miesta na vodovodnom potrubí musí pred zásypom skontrolovať náš 
zástupca p. Ján Jánošík -  majster vodovodov č.t.0905 850 624.

7. V rámci stavebných prác žiadame zdvihnúť do úrovne budúcej nivelety terénu všetky 
poklopy na vodovodnom potrubí. Ich funkčnosť požadujeme preveriť za prítomnosti 
našich pracovníkov z prevádzky SEVAK a.s. Žilina. O zistenom stave vyhotoviť zápis 
do stavebného denníka. Tento zápis bude slúžiť ako porealizačné vyjadrenie.

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

stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, investor v lehote 15 dní od zadania stavby 
oznámi úradu dodávateľa stavby,
odborný dozor nad vykonávaním stavby bude vykonávať odborne spôsobilá osoba 
určená dodávateľom,
investor oznámi stavebnému úradu začatie stavby,
stavba bude dokončená do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, 
povolená stavba podlieha kolaudácii,
k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia okrem iného dokladovať: 
porealizačné vyjadrenia dotknutých správcov PTZ, 
doklad o použitých stavebných materiáloch,
doklad o spôsobe likvidácie odpadov predložiť na Obvodný úrad ŽP v Čadci, 
vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V uskutočnenom stavebnom konaní neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne 
pripomienky a námietky.

Podmienkam dotknutých orgánov a orgánov štátnej správy k predloženému návrhu bolo 
rozhodnutím vyhovené.

Stavebný úrad v konaní zistil, že uskutočnenie stavby nie je v rozpore s verejnými 
záujmami a ich budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane 
obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
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Stavebné povolenie stráca platnosť, pokiaľ stavba nebude začatá v lehote do dvoch rokov 
(>d nadobudnutia právoplatnosti.

O d ô v o d n e n i e

Obec Zborov nad Bystricou oznámila podľa § 61 stavebného zákona začatie stavebného 
konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Ostatným účastníkom 
konania bolo začatie stavebného konania oznámené verejnou vyhláškou.

K návrhu bola priložená dokumentácia pre stavebné povolenie spracovaná odborne 
spôsobilou osobou.

Obec Zborov nad Bystricou podľa § 61 odst.l stavebného zákona oznámila dňa 
11.09.2017 začatie stavebného konania verejnou vyhláškou všetkým známym účastníkom 
konania, dotknutým orgánom a orgánom štátnej správy a dňa nariadila 04.10.2017 ústne 
pojednávanie s miestnym zisťovaním. V uskutočnenom ústnom konaní neboli zo strany 
účastníkov konania k umiestneniu stavby vznesené zásadné pripomienky a podmienky boli 
zapracované do rozhodnutia. Predmetnou stavbou dôjde k styku s PTZ , ich ochrana bola 
riešená v PD pre SP.

V konaní neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne zásadné pripomienky, 
o ktorých by musel stavebný úrad rozhodovať. Podmienky dotknutých orgánov boli 
skoordinované a sú zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť podľa § 62 a 63 stavebného zákona a zistil, 
že uskutočnením stavby (jej rekonštrukcie), ani jej budúcim užívaním nie sú ohrozené 
záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené oprávnené záujmy účastníkov 
konania.

Stavebný úrad v konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

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 Obecný úrad Zborov nad Bystricou.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a 
inusí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Zborov nad Bystricou a Mesta 
Krásno nad Kysucou. Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

PaedDr. Juraj Hlavatý

Starosta obce



Doručuje sa :
Vlesto Krásno nad Kysucou, v zastúpení primátorom mesta Ing. Jozefom Grapom 

Dotknutí:
SSE a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
SPP-distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 821 05 Bratislava, prevádzka Žilina 
SeVaK a.s.Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova 91, Čadca 
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M.Rázusa 104/A, 010 01 Žilina 
Úrad ŽSK, Odbor dopravy a CH, Komenského 48, 011 096 Žilina 
Okresné riaditeľstvo PZ Čadca, Dl, Palárikova 91, Čadca
Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova 91, Čadca

Vyvesené dňa Zvesené dňa

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie


