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ROZHODNUTIE  O  UMIESTNENÍ  STAVBY 

 Navrhovateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 

podal dňa 11.02.2021 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „SO 

05/3C Krásno nad Kysucou – Kanalizácia, m.č. Zákysučie – Rekonštrukcia ČS-Z1“ na pozemkoch 

parc. č. CKN 3755/72, CKN 3755/74, CKN 12587/8, CKN 3755/73, CKN 12587/10 v intraviláne k.ú. 

Krásno nad Kysucou, m. č. Zákysučie. 

 Mesto Krásno nad Kysucou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení 

v územnom konaní posúdil vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy. Na 

základe výsledkov posúdenia návrhu vydáva podľa § 39a stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení 

stavby 

„SO 05/3C Krásno nad Kysucou – Kanalizácia, m.č. Zákysučie – Rekonštrukcia ČS-Z1“ 

na pozemkoch parc. č. CKN 3755/72, CKN 3755/74, CKN 12587/8, CKN 3755/73, CKN 12587/10 

v intraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou, m. č. Zákysučie. 

Popis stavby:  

Účelom projektuje zrušenie existujúcej čerpacej stanice ČS-Z1 a jej nahradenie novou čerpacou stanicou 

s príslušnými zariadeniami. Taktiež navrhujeme presmerovanie existujúcich prítokov do ČS a 

dobudovanie chýbajúcich častí kanalizácie s ohľadom na existujúcu kanalizáciu. Výsledkom je 

zabezpečiť nezávadné odvádzanie splaškových vôd do ústrednej ČOV Krásno nad Kysucou. Tento 

projekt nadväzuje na projekt: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu 

Stredné Kysuce, m.č. Zákysučie. V súčasnosti je čerpacia stanica ČS-Z1 umiestnená pri bytových 

domoch vedľa Vlčovského potoka medzi železnicou a riekou Kysuca. V súčasnosti je do ČS-Z1 

odkanalizovaná len časť mestskej časti Zákysučie. Vzhľadom nato, že po dobudovaní novej kanalizácie 

v celej mestskej časti Zákysučie, by táto ČS nepostačovala navrhujeme vybudovanie novej čerpacej 

stanice ČS-Z1. Nová čerpacia stanica bude umiestnená v zelenej časti pred bytovkami približne 25 m 

od pôvodnej, avšak s lepším napojením na komunikáciu s ohľadom na údržbu ČS. Čerpacia stanica tvorí 

samostatnú prílohu tohto projektu. Vzhľadom na zmenu polohy je navrhnuté presmerovanie existujúcich 

prítokov z pôvodnej ČS-Z1 do novej ČS-Z1. Ide o vybúranie otvoru v existujúcej šachte umiestnenej 

pred pôvodnou ČS-Z1 pre potrubie PVC DN300. Z tejto šachty budú odpadové vody presmerované do 

novej ČS-Z1 zberačom Z1 A, DN300, PVC hladké, dĺžky 24,0. Do existujúcej šachty pred pôvodnou 

CS-Z1 je tiež zaústená prípojka z dvoch bytových domov. Toto zaústenie bude zrušené. Pôvodná 

sútoková šachta z týchto bytových domov, kde sú zaústené dve prípojky DN200 bude vymenená za 

novú (S3). Časť kanalizácie medzi S3 a zberačom Z1A je označený ako zberač Z1B. Zberač Z1B je z 

PVC hladké DN300, dĺžky 4,8m. Do šachty Š2 na zberači Z1A bude napojený existujúci výtlak V-Z2. 
Z novej čerpacej stanice ČS-Z1 je navrhnuté výtlačné potrubie V-Zl, HDPE dll0x6,6mm, dĺžky 36,2m, 

ktoré sa prepojí na existujúce výtlačné potrubie, ktoré je v rámci pôvodnej ČS. Zberače sú vedené v 

trávnatej časti mesta. Kanalizačná sieť je navrhnutá ako gravitačná, z PVC kanalizačných rúr profilu 

DN300 SN12. 
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Podmienky pre umiestnenie stavby: 

1. Stavbu osadiť presne podľa zakreslenia na situačnom pláne, ktorý je súčasťou schválenej 

dokumentácie. 

2. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých organizácii, orgánov miestnej samosprávy 

a štátnej správy: 

 

SPP Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava vyjadrenie zo dňa 26.11.2020 pod č. 

TD/NS/0884/2020/Šo: 

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): SÚHLASÍ  

s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok – 

Všeobecné podmienky:  

 Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník 

povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online 

formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby), 

 v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo 

prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 

100m bezplatne, 

 stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk 

(časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia 

začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), 

ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme 

plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 

150 000,- €, 

 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, 

 stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie 

činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

 stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od 

obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a 

vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po 

predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia 

strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná 

o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie, 

 pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu 

NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, 

iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania obnažiť plynárenské zariadenie 

ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a 

taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp, pretláčacieho) zariadenia, pričom technické 

parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska, 

 v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL 

plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, nie 

je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými 

sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred 

požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác, 

 ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný 

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: 

jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského 

http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
mailto:jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk
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zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude 

zaznamenaný do stavebného denníka, 

 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, 

 stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej 

doby ich odkrytia proti poškodeniu, 

 stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D 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, 

 každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené 

SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, 

zdravia a majetku verejnosti, 

 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 pásme plynárenského 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, prípadne 

trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 

286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, 

 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 TPP 702 01, 

 stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 

ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

 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, 

 v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete 

v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, 

kontrolné šachty, trvalé porasty a pod., 

 v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete 

v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby, 

 

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava vyjadrenie zo dňa 03.02.2021 pod č. 

6612102779: 

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko 

pre vyznačené záujmové územie - Dôjde do styku 

so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o. Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok 

určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia 

Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je 

stavebník povinný rešpektovať nasledovné: 

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 Slovak 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 Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany 
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alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Rastislav 

Kubík, rastislav.kubik@telekom.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 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 Slovak 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 Slovak 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. 351/2011Z.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 spoločností Slovak 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 spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu 

terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na 

stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od 

podania objednávky. 

11. 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 

Slovak 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, 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 Slovak 

Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je 

stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť: 

 Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak 

Telekom,a.s. 

 Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného 

vedenia 

 Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného 

vedenia 

mailto:rastislav.kubik@telekom.sk
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V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo 

vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 

0907 777474 

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou 

funkčnosťou. 

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 náradie (napr. hĺbiace 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 

 Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) 

 Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777 

 Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak 

Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia 

zariadenia vykonané bez ich vedomia) 

UPOZORNENIE: 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. 

 

Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke č. 2927/8, 010 47 Žilina vyjadrenie pre územné 

rozhodnutie a stavebné konanie zo dňa 13.08.2020 pod zn. 4600060323-80:  

K Vašej požiadavke zo dňa 20.07.2020 si Vám dovoľujeme predložiť nasledovné stanovisko: 

K predloženej projektovej dokumentácii sa SSD nevyjadruje. SSD s hore uvedenou stavbou súhlasí s 

nasledovnými pripomienkami: 

1. V predmetnej lokalite k. ú. Krásno nad Kysucou, sa v záujmovom území stavby, podľa predložených 

situačných výkresov, nachádzajú energetické zariadenia v majetku SSD. a.s. - káblové NN vedenia 

podzemné a skrine NN zemného rozvodu. Zakreslenú orientačnú trasu vedení v majetku SSD Vám 

prikladáme na situačnom výkrese, ako prílohu tohto vyjadrenia, (modrou prerušovanou VVN 

vedenia 1 lOkV vzdušné, červenou prerušovanou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou VN 

vedenia 22kV podzemné, zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou NN 

podzemné). 

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 llOkV od 

krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, 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 fyzicky ju vytýčiť. 

4. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach 

v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne 

opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, 

ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní. 

mailto:hradil@suptel.sk
http://www.telekom.sk/
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5. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca 

povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000. 

6. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky 

smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk. link: 

https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv vytýči určený pracovník SSD. 

7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu 

SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, Čo potvrdia buď v "Zápise o 

vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka. 

8. 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. 

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

osôb. 

 

Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke č. 2927/8, 010 47 Žilina vyjadrenie k zvýšeniu 

MRK zo dňa 21.08.2020 pod zn. 4300140067:  

Toto vyjadrenie môže slúžiť aj pre účely územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia pri 

splnení “Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej 

sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.(ďalej SSD, a.s.)”, ktoré sú zverejnené na stránkach 

www.ssd.sk. Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len SSD) odporúča, aby žiadateľ 

predložil toto vyjadrenie vybratej elektroinštalačnej firme, ktorá bude realizovať prípravu daného 

odberného miesta, nakoľko časť informácii v tomto vyjadrení musí byť a je popísaná v odbornej 

elektrotechnickej terminológii, ktorej laik nemusí rozumieť, pričom odborne spôsobilá osoba vie ako 

má postupovať. SSD s horeuvedenou stavbou súhlasí s nasledovnými pripomienkami: 

1. V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSD a.s. nachádzajú, je potrebné 

rešpektovať ich ochranné pásma a postupovať v zmysle platnej legislatívy. 

2. Pripojenie na el. energiu žiadame riešiť z distribučnej sústavy SSD v danej lokalite. Odovzdávacie 

miesto a bod napojenia určujeme spínacie a istiace prvky v poistkovej skrini PRI S 1985 - Zákysučie, 

v majetku SSD, a.s. - (viď mapa). 

3. Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom In=3x40Ampér, charakteristika 

B. 

4. Pripojenie do distribučnej sústavy SSD bude realizované v zmysle platných S TN a zákona 251/2012 

Z.z.. Pripojenie el. prívodu do istiacej skrine a istiace prvky. Vám zabezpečí výlučne SSD po splnení 

podmienok pripojenia definovaných v tomto vyjadrení, v pripojovacej zmluve a po zaplatení 

pripojovacieho poplatku na účet SSD. 

5. Prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektrickej energie (ďalej RE) bude 

vyhotovený káblom min. AYKY-J4Bxl6mm2 - max. AYKY-J4Bx35mm2 mechanicky chránený v 

ochrannej trubke (chráničke) a ukončený na hlavnom ističi pred meraním (plombovateľná časť). 

6. Meranie elektriny bude umiestnené v RE umiestnenom na verejne prístupnom mieste vzdialenom 

min. 2m a max. 30m od bodu pripojenia (stĺpa-skrine). Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnej 

norme S TN EN 61439-1 až 5, pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené 

technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RJE musí 

byť voľný rovný priestor aspoň 800mm.V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy 

z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Práce na 

elektrickom prívode ako aj montáž smie realizovať Vami vybratá odborne spôsobilá osoba v zmysle 

Vyhlášky 508/2009 Z.z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke 

www.ssd.sk. 

7. Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje žiadateľ na 

vlastné náklady, pričom je povinný rešpektovať “Všeobecné podmienky k vyhotoveniu stavby a k 

pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. 

(ďalej SSD, a.s.)” zverejnené na www.ssd.sk. Elektrická prívod je súčasťou odberného elektrického 

zariadenia odberateľa. Odberateľ je povinný mať pred vybudovaním elektrického prívodu súhlasy 

majiteľov dotknutých nehnuteľností, na ktorých bude tento elektricky prívod umiestnený. 

http://www.ssd.sk/
https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv
http://www.ssd.sk/
http://www.ssd.sk/
http://www.ssd.sk/
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8. Pre pokračovanie procesu pripojenia je bezpodmienečne potrebné uzatvoriť pripojovaciu zmluvu s 

Prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ktorú posielame spolu s týmto vyjadrením. 

9. Po vybudovaní novej NN prípojky pre Vaše odberné miesto v súlade s " Všeobecnými podmienkami 

k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti 

Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej SSD)", ktoré sú zverejnené na stránkach www.ssd.sk. je 

potrebné predložiť do SSD: „Čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného 

elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSD“ (ďalej „Čestné prehlásenie“), ktoré je 

zverejnené na stránkach www.ssd.sk, a ku ktorému bude zo strany SSD zaslané písomné potvrdenie 

o jeho prijatí. Každé vybudované energetické zariadenie odberateľa musí mať vyhotovenú Správu 

o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revíznu správu od elektrického 

prívodu z odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 

Z.z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, a tieto 

je odberateľ povinný predložiť na požiadanie SSD v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike. 

10. O pripojenie novej, odpojenie starej prípojky k distribučnej sústave a prekládku elektromera požiada 

odberateľ prostredníctvom svojho dodávateľa za predpokladu, že do požadovaného termínu 

pripojenia bude mať odberateľ pripravené meracie miesto pre prekládku určeného meradla, t.j. 

zrealizované osadenie ER, vybudovaný a označený el. prívod s pripojením k istiacej skrini a 

doložené Čestné prehlásenie, ku ktorému bolo zo strany SSD zaslané potvrdenie o prijatí. V prípade 

rekonštrukcie odberného miesta bez aktuálne uzatvorenej Zmluvy o združenej dodávke elektriny 

(odberné miesto bez zmluvného vzťahu s dodávateľom elektriny), požiada odberateľ 

prostredníctvom nižšie uvedenej telefónnej linky SSD. Samotné pripojenie novej, odpojenie starej 

prípojky k distribučnej sústave a prekládku elektromera zabezpečí výlučne správca energetického 

zariadenia v danej lokalite, t.j. SSD. 

11. V prípade nutnosti rozplombovania častí elektromerového rozvádzača je odberateľ povinný o toto 

požiadať prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny alebo v prípade rekonštrukcie odberného 

miesta bez aktuálne uzatvorenej Zmluvy o združenej dodávke elektriny (odberné miesto bez 

zmluvného vzťahu s dodávateľom elektriny), požiada odberateľ prostredníctvom nižšie uvedenej 

telefónnej linky SSD. Upozorňujeme, že manipuláciu s plombami SSD môže vykonávať len 

pracovník SSD. 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca, Ul. Palárikova 1156, 022 01 Čadca stanovisko 

zo dňa 31.07.2020 pod č. RH-2020/01597-2: 

S ú h l a s í  sa s návrhom účastníka konania - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická 1960, 

010 57 Žilina, IČO: 36672297 na územné konanie pre stavbu „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a 

čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“, SO 05/3C Krásno nad Kysucou - kanalizácia, m. č. 

Zákysučie, Rekonštrukcia ČS-Z1. Zo zdravotno-hygienického hľadiska niet námietok k realizácii vyššie 

uvedeného stavebného zámeru, ktorý je v súlade s hygienickými požiadavkami kladenými na takýto 

druh stavebných a vodárenských zámerov. Realizácia prispeje zabezpečeniu nezávadného odvádzania 

splaškových vôd do ústrednej čistiarne odpadových vôd (ČOV) Krásno nad Kysucou. 

 

Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava odborné stanovisko č. 3898/2/2020 

zo dňa 12.08.2020: 

Po posúdení projektovej dokumentácie podľa § 14 ods.1 písm. d) zákona č.124/2006 

Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zistených skutočností Technická inšpekcia, 

a.s. podáva toto odborné stanovisko : Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a 

upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:  

2.1. V projekte el. zariadenia nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti  a 

ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke 

- hlavný vypínač technologického zariadenia nie je uzamykateľný vo vypnutej polohe 

- rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhl. č.453/2000 Z. z, v nadväznosti na ČI. 5.3.3 

STN EN 60204-1(33 2200). 

http://www.ssd.sk/
http://www.ssd.sk/
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2.2. Súčasťou projektu nie je vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a 

neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených 

prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a 

návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam - rozpor s § 4 

ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov  

Pripomienky a upozornenia: 

2.3. V technickej správe časti Čerpacia stanica ČS-Z1- strojnotechnologická časť sú 

uvedené neplatné normy a predpisy: STN 75 6100 a vyhl. č. 718/2002 Z. z.  

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní 

stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení 

môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:  

 Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického je potrebné 

posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č.508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. 

d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, 

Technickou inšpekciou, a.s.  

 Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení 

elektrickom vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods.1 

písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou 

právnickou osobou, Technickou inšpekciou a.s..  

 Pracovné prostriedky, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľ a § 13 ods. 

3 a 4 zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády 

SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby 

sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.  

 

Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca 

vyjadrenie zo dňa 04.08.2020 pod č. OU-CA-OSZP-2020/010151-002: 

Vzhľadom na uvedené Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska 

odpadového hospodárstva nemá námietok k realizácii stavby s tým, že:  

1. Odpad bude zhromažďovaný tak, aby nenarušoval estetický raz krajiny a podľa potreby zabezpečí 

jeho okamžité zhodnotenie alebo zneškodnenie. 

2. Nevyužité odpady budú zneškodnené skládkovaním 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. 

4. Investor ( alebo dodávateľ) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavby 

v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 

o odpadoch a druhy odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov 

5. Odpad- výkopová zemina je potrebné odovzdať len osobe, ktorá má na to povolenie a prevádzkuje 

miesto na to určené v zmysle § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch. Výkopovú zeminu je možné 

využiť na terénne úpravy pozemku, na ktorom sa realizuje stavba. Prebytok výkopovej zeminy, 

ktorý by mal byť využitý mimo realizácie stavby, je považovaný za odpad a musí byť s ním naložené 

v súlade so zákonom o odpadoch. V opačnom prípade sa takéto konanie považuje za porušenie ust. 

zákona o odpadoch. 

 

Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca 

vyjadrenie zo dňa 24.08.2020 pod č. OU-CA-OSZP-2020/010167-002: 

Vzhľadom na vyššie uvedené je možné zrealizovať stavbu „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a 

čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce, SO 05/3C Krásno nad Kysucou - kanalizácia, m.č. 

Zákysučie, Rekonštrukcia ČS-Z1“ za splnenia nasledovných podmienok: 
 počas stavebých prác dbať na ochranu existujúcej zelene, 

 prebytočnú výkopovú zeminu neukladať do alúvií miestnych tokov a podmáčané lokality, aby 

nedošlo k zasypaniu prípadných biotopov európskeho alebo národného významu; v prípade, že 
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prebytočná zemina nebude využitá v rámci dotknutej stavby zlikvidovať ju na riadenej skládke 

TKO. 

 

Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca 

vyjadrenie zo dňa 01.10.2020 pod č. OU-CA-OSZP-2020/012113-002: 

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy 

podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o 

vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 

a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku, dáva podľa § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách k predloženému projektu nasledovné 

vyjadrenie: 

1. Z hľadiska ochrany vôd a vodných pomerov orgán štátnej vodnej správy s umiestnením a s 

realizáciou stavby súhlasí. 

2. Nakoľko predmetná stavba je v zmysle § 52 vodného zákona vodnou stavbou, príslušný na vydanie 

stavebného povolenia je tunajší úrad, 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 a 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou 

sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

3. Pred vydaním stavebného povolenia je potrebné požiadať príslušný stavebný úrad (Mesto Krásno 

nad Kysucou) o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby. 

 

Mesto Krásno nad Kysucou, Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, odbor 

odpadového hospodárstva, stanovisko zo dňa 28.01.2021: 

Mesto Krásno nad Kysucou v zmysle § 140b stavebného zákona súhlasí s predloženou 

projektovou dokumentáciou na stavbu „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 

regiónu Stredné Kysuce“ SO 05/3C Krásno nad Kysucou - kanalizácia, m.č. Zákysučie - Rekonštrukcia 

CS-Z1. S realizáciou stavby Mesto Krásno nad Kysucou súhlasí bez pripomienok. 

 

Rozhodnutie o pripomienkach a námietkach účastníkov konania: 

V rámci územného konania neboli uplatnené zo strany účastníkov konania žiadne námietky ani 

pripomienky. Rozhodnutie o umiestnení stavby platí dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. 

Rozhodnutie 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 

 
Dňa 11.02.2021 podal navrhovateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 

1960, 010 57 Žilina (ďalej len „stavebník“) žiadosť o vydanie územného rozhodnutia „SO 05/3C Krásno 

nad Kysucou – Kanalizácia, m.č. Zákysučie – Rekonštrukcia ČS-Z1“ na pozemkoch parc. č. CKN 

3755/72, CKN 3755/74, CKN 12587/8, CKN 3755/73, CKN 12587/10 v intraviláne k.ú. Krásno nad 

Kysucou, m. č. Zákysučie. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

  Dňa 23.02.2021 stavebný úrad oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie 

územného konania podľa ust. § 35 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v platnom znení a zároveň ich poučil, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť 

najneskôr 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.  

 Stavebný úrad  prejednal predložený návrh a zistil, že umiestnenie stavby je v súlade s ust. § 

39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavenom poriadku v znení neskorších zmien 

a doplnení (stavebný zákon). Umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na 

výstavbu v zmysle ust. § 4 a § 6 vyhlášky č. 532/2002 Z.z.,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
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všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na 

stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

 Umiestňovaná stavba nie je v rozpore s územným plánom ani  so záväznými regulatívmi 

územného plánu mesta Krásno nad Kysucou. 

           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 § 53 a  § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien                                 

a doplnkov možno proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa doručenia odvolanie na Mesto 

Krásno nad Kysucou (adresa: Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou). Toto rozhodnutie je 

preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku. 

 

                                                            

                                                                                   Ing. Jozef Grapa 
                                                                                      Primátor mesta                     

Príloha:  Situácia umiestnenia stavby 

Doručuje sa: 

1. SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina - Navrhovateľ 

2. HYCOPROJEKT, a.s., Prešovská 55, 821 02 Bratislava - projektant 

3. Mesto Krásno nad Kysucou, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou  

4. Ostatným účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 

zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení nesk. zmien a doplnkov (správny poriadok) a 

podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona. Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej 

tabuli Mestského úradu v Krásne nad Kysucou a zverejnené na internetovej stránke Mesta Krásno 

nad Kysucou.  Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia. 

Dotknutí: 

1. Okresný úrad Čadca, Palárikova 91, 022 01 Čadca (Odbor starostlivosti o životné prostredie, 

odpadové hospodárstvo) 

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Ul. Palárikova 1156, 022 01 

3. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke č. 2927/8, 010 47 Žilina 

4. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 

5. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

 

Vyvesené dňa : 14.04.2021       Zvesené dňa: .............................................. 

   

................................................................................................... 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

Na internetovej stránke zverejnené od 14.04.2021    do .............................................................. 

 

Meno a podpis osoby oprávnenej na zverejnenie ........................................................................ 

 

Vybavuje: Bc. Ján Meliš    Tel.: 041/43 08 928    Email: Jan.Melis@mestokrasno.sk 




