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S T A V E B N É     P O V O L E N I E 

 

 

 Navrhovateľ Reality – Sk s.r.o., Paláriková 76, 02201 Čadca, IČO: 44078544 v zastúpení 

Ing. Kristína Krištiaková, Klokočov, Hlavice 1152, 023 22 Klokočov pri Čadci  podali dňa 

25.11.2020 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenie na stavbu „Plynovod – 

IV.Etapa“ na pozemkoch parc. č. KNC 12845, KNC 12846/3, KNC 12847 v extraviláne k.ú. Krásno 

nad Kysucou. 

Na danú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie zo dňa 20.8.2020, pod č.j. 220/8512/2020, 

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.10.2020.                

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

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

5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a 

bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode 

niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokoval žiadosť 

stavebníka podľa § 62 a § 63 stavebného zákona v stavebnom konaní a rozhodol takto: 

 

Stavba „Plynovod – IV.Etapa“ na pozemkoch parc. č. KNC 12845, KNC 12846/3, KNC 12847 

v extraviláne 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:  

 

Predĺženie priemyselného plynovodu bolo vyvolané príchodom ďalších firiem do priemyselného parku. 

Plynovodné potrubie musí byť vzhľadom na jestvujúce aj navrhované siete uložené v súlade s normou 

STN 73 6005. Navrhované predĺženie STL plynovodu, ktorý je z PE a prevádzkový tlak má 0,4 MPa, 

musí byť v súlade s STN EN 15001-1, vyhl. MPSVR SR č. 508/2009, STN EN 12007-1:2013, STN EN 

12007-2:2013, STN EN 12007-3:2013, zák. 251/2012 Z.z., zák. č. 50/1976 Zb., STN EN 12327:2013, 

STN 73 6005, 73 3050, zákon NRč. 124/2006, NV č. 395/2006 a č. 396/2006, vyhláška MPSVR SR č. 

435/2012 Z.z., vyhl. MPSVR SR č. 147:2013. Armatúry sú navrhnuté tak, aby vyhovovali podmienkam 

prevádzky a údržby. 
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Práce na predĺžení plynovodu začnú uzatvorením uzáveru pri odbočení vetvy PP , ktorú predlžujeme. 

Navrhovaný priemyselný plynovod budú tvoriť 2 vetvy : 

Vetva ,,PP“-predĺženie - bude napojená na jestvujúci plynovod spojkou d110. V mieste napojenia musí 

byť odstránený odvzdušňovací ventil. Na potrubí bude upevnený signalizačný vodič CU 4 mm2. Na 

začiatku úseku bude signalizačný vodič prepojený na vodič na jestvujúcom potrubí a na konci 

navrhovaného úseku bude vývod signalizačného vodiča umiestnený pod poklopom odvzdušňovacieho 

ventilu. Na vetvu „PP“ bude v km 0,109 - Ol napojená vetva „PP-1“ DN 100. Napojenie vetvy bude 

pomocou odbočného T kusu d110/110. Plynovod bude križovať navrhovaný vodovod D 110. Celková 

dĺžka vetvy „PP“ je 114,0 m - HDPE d 110x6,3mm. Vetva pôjde v súbehu s navrhovaným vodovodom 

a bude uložená v nespevnenej ploche. Bude križovať ponad navrhovaný vodovod a navrhovanú 

splaškovú kanalizáciu. 

Vetva „P7“ - bude napojená na navrhovanú vetvu „PP“ v km 0,006 pomocou T kusu d 110/110. V 

mieste napojenia bude umiestnený guľový ventil. Vetva bude ukončená odvzdušňovacím ventilom 

uloženým v zemi. Na potrubí bude upevnený signalizačný vodič CU 4 mm2. Na začiatku úseku bude 

signalizačný vodič prepojený na vodič na vetve „PP“ a na konci navrhovaného úseku bude vývod 

signalizačného vodiča umiestnený pod poklopom odvzdušňovacieho ventilu. Celková dĺžka vetvy „P7“ 

bude 8,0 m- HDPE d 110x6,3mm. Vetva bude uložená v nespevnenej ploche. Bude križovať ponad 

navrhovaný vodovod a existujúcu dažďovú kanalizáciu. 

Vetva „PP-1“ - bude napojená na plánovanú vetvu „PP“ v km 0,109 pomocou T kusu d 110/110. V 

mieste napojenia bude umiestnený guľový ventil. Vetva bude ukončená odvzdušňovacím ventilom 

uloženým v zemi. Na potrubí bude upevnený signalizačný vodič CU 4 mm2. Na začiatku úseku bude 

signalizačný vodič prepojený na vodič na vetve „PP“ a na konci navrhovaného úseku bude vývod 

signalizačného vodiča umiestnený pod poklopom odvzdušňovacieho ventilu. Celková dĺžka vetvy „PP-

1“ bude 72,0 m- HDPE d 110x6,3mm. Vetva bude uložená v nespevnenej ploche. Bude križovať ponad 

existujúcu dažďovú kanalizáciu. 

Vetva „P8“ — bude napojená na navrhovanú vetvu „PP-1“ v km 0,029 pomocou T kusu d 110/110. V 

mieste napojenia bude umiestnený guľový ventil. Vetva bude ukončená odvzdušňovacím ventilom 

uloženým v zemi. Na potrubí bude upevnený signalizačný vodič CU 4 mm2. Na začiatku úseku bude 

signalizačný vodič prepojený na vodič na vetve „PP-1“ a na konci navrhovaného úseku bude vývod 

signalizačného vodiča umiestnený pod poklopom odvzdušňovacieho ventilu. Celková dĺžka vetvy „P8“ 

bude 8,5 m- HDPE d 110x6,3mm. Vetva bude uložená v nespevnenej ploche. Bude križovať ponad 

navrhovaný vodovod a navrhovanú splaškovú kanalizáciu. 

Vetva ,,P9“ - bude napojená na navrhovanú vetvu „PP-1“ v km 0,033 8 pomocou T kusu d 110/110. V 

mieste napojenia bude umiestnený guľový ventil. Vetva bude ukončená odvzdušňovacím ventilom 

uloženým v zemi. Na potrubí bude upevnený signalizačný vodič CU 4 mm2. Na začiatku úseku bude 

signalizačný vodič prepojený na vodič na vetve „PP-1“ a na konci navrhovaného úseku bude vývod 

signalizačného vodiča umiestnený pod poklopom odvzdušňovacieho ventilu. Celková dĺžka vetvy „P9“ 

bude 5,0 m- HDPE d 110x6,3mm. Vetva bude uložená v nespevnenej ploche. Bude križovať ponad 

existujúcu dažďovú kanalizáciu. 

Vetva „P10“ - bude napojená na navrhovanú vetvu „PP-1“ v km 0,061 pomocou T kusu d 110/110. V 

mieste napojenia bude umiestnený guľový ventil. Vetva bude ukončená odvzdušňovacím ventilom 

uloženým v zemi. Na potrubí bude upevnený signalizačný vodič CU 4 mm2. Na začiatku úseku bude 

signalizačný vodič prepojený na vodič na vetve „PP-1“ a na konci navrhovaného úseku bude vývod 

signalizačného vodiča umiestnený pod poklopom odvzdušňovacieho ventilu. Celková dĺžka vetvy 

„P10“ bude 5,0 m- HDPE d 110x6,3mm. Vetva bude uložená v nespevnenej ploche. Bude križovať 

ponad existujúcu dažďovú kanalizáciu. 

Vetva „P11 “ - bude napojená na navrhovanú vetvu „PP-1“ v km 0,067 pomocou T kusu d 110/110. V 

mieste napojenia bude umiestnený guľový ventil. Vetva bude ukončená odvzdušňovacím ventilom 

uloženým v zemi. Na potrubí bude upevnený signalizačný vodič CU 4 mm2. Na začiatku úseku bude 

signalizačný vodič prepojený na vodič na vetve „PP-1“ a na konci navrhovaného úseku bude vývod 

signalizačného vodiča umiestnený pod poklopom odvzdušňovacieho ventilu. Celková dĺžka vetvy 

„P11“ bude 8,0 m- HDPE d 110x6,3mm. Vetva bude uložená v nespevnenej ploche. Bude križovať 

ponad navrhovaný vodovod a navrhovanú splaškovú kanalizáciu. 
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Celková dĺžka plynovodov bude 218,5 m. Plynovod bude z rúr PE Dl10-PE100-SDR 17-PN10. 

Trasa STL plynovodu - lomové body a armatúry budú označené orientačnými tabuľkami a stĺpikmi. 

Každá vetva bude ukončená odvzdušňovacím ventilom. 

 

Spoločnosť Reality-SK s.r.o., so sídlom Palárikova 76, 022 01 Čadca, IČO: 44078544, DIČ: 

2022579086, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddiele Sro, vložka č. 20382/L, 

udelila splnomocnenie pre Ing. Kristínu Krištiakovu, bytom Klokočov, Hlavice 1152 k zastupovaniu pri 

vybavení územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre stavbu dažďová kanalizácia, splašková 

kanalizácia, vodovod a plynovod - IV. Etapa - v priemyselnom parku Krásno nad Kysucou. 

 

Spoločnosť PK 6 s.r.o., so sídlom Stará Bystrica 56, Stará Bystrica 023 04, Slovenská republika, 

IČO: 52 874 788, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 

73894/L (ďalej len ako „PK 6"), ako výlučný vlastník nehnuteľnosti, pozemku parcela registra „C", 

číslo 12847, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 3000 m2 zapísaný v katastri nehnuteľností 

vedeným Okresným úradom Čadca, odbor katastrálny, na liste vlastníctva č. 7071 pre katastrálne územie 

Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca (ďalej len ako „Nehnuteľnosť"), udelila 

súhlas spoločnosti Reality - Sk s.r.o., so sídlom Palárikova 76, 022 01 Čadca, Slovenská republika, IČO: 

44 078 544, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 20382/L 

(ďalej len ako „Reality - Sk"), súhlas s umiestnením sietí SO 03 splašková kanalizácia, SO 02 vodovod 

DN 100 a STL priemyselný plynovod 300 kpa, tak ako je vyznačená v projektovej dokumentácii IV. 

Etapa, ktorú vypracoval Ing. Róbert Cyprich (ďalej len ako „siete"), vrátane vykonania akýchkoľvek a 

všetkých stým súvisiacich úkonov. Súhlas je udelený spoločnosti Reality - Sk pre účely konaní 

upravených zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 

znení neskorších zmien a doplnkov, t.j. na účely územného, stavebného a kolaudačného konania 

vzťahujúce sa na siete. 

Účel stavby:  

Stavba je definovaná podľa § 43a ods.3 pís. f) stavebného zákona ako inžinierska stavba - diaľkové 

ropovody a plynovody, miestne rozvody plynu. 

 

Na uskutočňovanie stavby sa určujú tieto podmienky:  

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

dokumentácie v súlade s platným územným rozhodnutím, vydaným mestom Krásnom nad Kysucou 

dňa 20.08.2020, evidovaným pod č.j. 220/8512/2020 ktoré nadobudlo právoplatnosť 23.10.2020. 

2. Stavba bude realizovaná presne podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je 

súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho 

povolenia stavebného úradu. 

3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 

zariadení najmä vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 

zaistenie bezpečností a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 

podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať o ochranu 

zdravia osôb na stavenisku. 

4. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia oddielu 3, II. časti stavebného zákona na všeobecné technické 

požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy, najmä bezpečnostné v spojení s vyhláškou 

MŽP SR č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami 

s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

5. Na stavbe musí byť vedený stavebný denník v súlade s § 46d stavebného zákona. 

6. Stavba bude dokončená najneskoršie do 12/2022 

7. Stavba bude uskutočnená pod odborným dohľadom stavebného dozoru Mgr. Pavol Homola, Raková 

1709, 023 51 Raková, odborne spôsobilá osoba v zmysle § 46b stavebného zákona. Podstatné zmeny 

nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.  
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8. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámiť začatie stavby 

príslušnému stavebnému úradu. 

9. Stavebník je povinný zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou 

vykonávať geodetické a kartografické činnosti. 

10. V zmysle § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona je stavebník povinný označiť stavbu vhodným 

spôsobom. 

11. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonávania 

štátneho stavebného dohľadu. 

12. V zmysle § 76 a 77 stavebného zákona stavbu možno užívať len na základe kolaudačného 

rozhodnutia vydaného príslušným stavebným úradom. 

13. Podrobnejšie požiadavky zabezpečujúce ochranu záujmov spoločnosti predovšetkým z hľadiska 

životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie podmienky z hľadiska 

architektúry: 

- so vzniknutým odpadom nakladať v zmysle zákona o odpadoch - stavbou nesmie byť zhoršované 

životné prostredie 

- pred započatím výkopových prác stavebník požiada všetkých správcov podzemných sieti a vedení 

o ich presné vytýčenie a príslušný cestný správny orgán o vydanie príslušného povolenia 

14. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých organizácii, orgánov miestnej samosprávy a štátnej 

správy: 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina stanovisko zo dňa 

11.02.2020 pod č. O20004850:  

1. S vydaním stavebného povolenia pre stavbu komunikácia a predĺženie inžinierskych sietí v 

priemyselnom parku Krásno nad Kysucou - etapa v k.ú. Krásno nad Kysucou súhlasíme. 

2. Navrhovaná stavba sa bude nachádzať v ochrannom pásme (OP) II. a III. stupňa vodárenského 

zdroja „Vodárenský zdroj Krásno nad Kysucou“, ktoré bolo vyhlásené Rozhodnutím OÚ Čadca 

odbor starostlivosti o životné prostredie pod č.j. OU-CA-OSZP- 2014/00009 zo dňa 14.02.2014 a 

Rozhodnutím ObÚŽP Čadca pod č.j. ObÚŽP- 2419.2/410.2/95.96/Pk zo dňa 12.3.1996. Z dôvodu 

ochrany predmetného VZ žiadame rešpektovať v plnom rozsahu Zákon NR SR č.364/2004 Z.z. 

(Vodný zákon) a opatrenia z vyhlášky MZP SR č. 29/2005 o podrobnostiach určovania ochranných 

pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a technických úpravách v ochranných 

pásmach vodárenských zdrojov ako aj podmienky určené v hore uvedených Rozhodnutiach OP VZ. 

3. Žiadame v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať podmienky určené pre výstavbu vnútro 

areálovej komunikácie a predĺženia inžinierskych sietí. Všetky odporúčania sú uvedené v závere 

spracovaného hydrogeologického posudku „Krásno nad Kysucou- vnútroareálová komunikácia a 

predĺženie inžinierskych sietí v priemyselnom parku - II. etapa“, dátum spracovania 06/2017, 

spracovateľ Progeo s.r.o. (Predmestská 75, 010 01 Žilina). 

4. K predĺženiu vnútroareálového vodovodu (SO 02) nemáme pripomienky, nakoľko potrubie za 

fakturačným vodomerom nie je v našej správe a majetku. Fakturácia vodného a stočného bude 

naďalej realizovaná na základe odpočtu fakturačného vodomeru vo vodomernej šachte spoločnosti 

Reality - Sk. Výhľadový odberatelia v rámci PP budú mať podružné meranie. Jeho nákup a 

prevádzku si zabezpečí investor stavby na vlastné náklady. 

5. Potrebu pitnej vody pre zásobovanie areálu zabezpečíme iba do kapacity jestvujúcej vodovodnej 

prípojky, prietočného množstva osadeného fakturačného vodomeru a tlakových pomerov v danej 

lokalite. Podmienka platí tiež pri použití tlakových splachovačov a iných tlakových vnútorných 

zdravotechnických zariadení. 

6. K vnútroareálovej splaškovej kanalizácii (SO 03) sa nevyjadrujeme, nakoľko nebude v našej správe 

a majetku. 

7. V prípade odkanalizovania priestorov suterénu nehnuteľností resp. priestorov umiestnených pod 

úrovňou poklopov na VK je nutné zabezpečiť v zmysle STN-EN 13564-1 tieto priestory vhodným 

zariadením zabraňujúcim zaplaveniu z kanalizačných potrubí. 

8. Upozorňujeme, že kvalita odpadových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie musí byť v súlade 

s ustanovenou najvyššou mierou znečistenia uvedenou v prílohe č. 3 vyhlášky MŽP č. 55/2004. 
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9. Samotné napojenie na kanalizačný zberač „AKK“, ktorý je budovaný v rámci projektu 

„Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“ bude 

možné až po jeho vybudovaní, skolaudovaní a sprevádzkovaní (predpokladaný termín 06/2021). 

10. K dažďovej kanalizácii (SO 08) sa nevyjadrujeme, nakoľko naša spoločnosť SEVAK a.s. nie je 

prevádzkovateľom dažďovej kanalizácie. K odvádzaniu zrážkových vôd do rieky Kysuca je 

potrebný súhlas správcu toku. 

SPP Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava vyjadrenie zo dňa 5.12.2019 pod č. 

TD/NS/0851/2019/Ki: 

SPP-D súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania 

nasledovných podmienok: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

1. Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že 

umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízií s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v 

správe SPP-D. 

2. Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného 

zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

3. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 

ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem. 

4. Ak pri výkopových prácach bude 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 uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude 

zaznamenaný do stavebného denníka. 

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

poškodeniu. 

6. 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. 

7. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 

ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727. 

8. 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. 

 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina vyjadrenie zo dňa 

02.12.2019 pod č. 4600055531-6:  
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.. - 

vzdušné NN vedenia nadzemné a podperné body. Zakreslenú orientačnú trasu vedení v majetku 

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

VVN vedenia 110 kV 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 110 kV 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. 
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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. 

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. l 

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. 

 

Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova 95, 022 01 Čadca vyjadrenie zo dňa 

15.11.2019 pod č. OU-CA-PLO-2019/015492-002: 

S navrhovanou výstavbou súhlasíme za dodržania podmienky, že pred vydaním stavebného 

povolenia investor požiada : 

1. V prípade trvalého záberu poľnohospodárskej pôdy o vydanie rozhodnutia o odňatí 

poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 17 ods. 1 a 6 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní 

poľnohospodárskej pôdy 

2. V prípade dočasného záberu poľnohospodárskej pôdy o vydanie rozhodnutia o dočasnom odňatí 

poľnohospodárskej pôdy na čas dlhší ako 1 rok najviac 10 rokov v zmysle § 17 ods. 4 písm. b zákona 

č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. 

 

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

vyjadrenie zo dňa 03.12.2019 pod č. OU-CA-OSZP-2019/015491-002: 

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

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

doplnení niektorých zákonov 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 a o zmene 

zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) k predloženému 

projektu nasledovné vyjadrenie: 

1. V plnom rozsahu rešpektovať podmienky rozhodnutia orgánu štátnej vodnej správy č. j. 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 MŽP SR č. 29/2005 Z. z. o 

podrobnostiach určovania ochranných pásiem vodárenských zdrojov. 

2. V rámci výstavby je potrebné zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami v súlade s § 39 zákona č. 

364/2004 Z. z. o vodách a v súlade s §-mi 2, 3 Vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu 

a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. 

3. V prípade úniku znečisťujúcich látok do povrchových vôd, podzemných vôd resp. do prostredia 

súvisiaceho s vodou, je potrebné vykonať opatrenia na ochranu vôd v zmysle § 41 ods. 6 a 7 zákona 

č. 364/2004 Z. z. o vodách. 

4. Projektovú dokumentáciu žiadame odsúhlasiť s vlastníkom vodárenského zdroja Krásno nad 

Kysucou - spoločnosťou Severoslovenské vodárne a kanalizácie a .s., Žilina. 

http://www.ssd.sk/
https://online.sse.sk/vtc/vvtvc.wv
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5. Na zriadenie stavby „SO 02“, „SO 03“, „SO 08“ je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej stavby 

/§26 zákona č.364/2004 Z. z. o vodách/. K vydaniu stavebného povolenia je potrebné dokladovať 

vlastnícky alebo iný vzťah k pozemkom na ktorých sa bude stavba realizovať. Žiadosť o vydanie 

stavebného povolenia musí spĺňať náležitosti dané § 58 stavebného zákona a § 8, 9 vyhlášky MŽP 

SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

 

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

vyjadrenie zo dňa 15.11.2019 pod č. OU-CA-OSZP-2019/015497-002: 

Keďže sa jedná o stavbu, kde je predpoklad minimálneho množstva odpadu, ktoré sú zaradené 

podľa vyhl. MŽP SR č. 365/ 2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov-prevažne výkopová 

zemina č. 17 05 04 , kategória odpadu - ostatný v množstve 497,32 m3, ktorá bude odvezená na skládku 

a odpad č. 17 03 02 bitúmenové zmesi, kategória odpadu ostatný v množstve 15,7 t ktorý bude 

recyklovaný, orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve k vydaniu územného a stavebného 

povolenia nemá námietok k stavebným objektom: 

1. STL Plynovod 300kPa 

2. Stavebný objekt SO-02- Predĺženie vodovodu DN 100. 

3. Stavebný objekt SO-08 Dažďová kanalizácia 

4. Stavebný objekt SO- 03 Splašková kanalizácia 

 

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

vyjadrenie zo dňa 15.11.2019 pod č. OU-CA-OSZP-2019/015497-002: 

Vzhľadom na vyššie uvedené je možné na stavbu „Vnútroareálová komunikácia a predĺženie 

inžinierskych sietí v priemyselnom parku Krásno nad Kysucou IV.Etapa: DSTL Plynovod 300kPa, 2)SO 

02-Predlženie vodovodu DN 100, 3)SO 08-Dažďová kanalizácia, 4)SO 03-Splašková kanalizácia“ 

vydať stavebné povolenie za splnenia nasledovných podmienok: 

1. Prípadný výrub drevín a krovín je potrebné riešiť v súlade so zákonom NR SR č. 543/2002 Z.z. o 

ochrane prírody a krajiny, 

2. Výkopové práce realizovať v suchom období, 

3. V rastlom teréne vegetačný a pôdny kryt (drny) odobrať, uložiť a po ukončení výkopových prác 

spätne použiť na povrchovú úpravu terénu 

4. Prebytočnú výkopovú zeminy neukladať do alúvií blízkych tokov, územia európskeho významu 

NATURA 2000-SKÚEV 0649 Sútok Kysuce s Bystricou a na 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. 

 

Okresný úrad Čadca, Odbor krízového riadenia, Palárikova 91, 022 01 Čadca stanovisko zo dňa 

13.11.2019 pod č. OU-CA-OKR-2019/015428-002: 

Okresný úrad Čadca s predloženou projektovou dokumentáciou stavby „Vnútroareálová 

komunikácia a predĺženie inžinierskych sieti v Priemyselnom parku Krásno nad Kysucou - IV. etapa - 

STL Plynovod 300 kPa“ súhlasí bez pripomienok. 

 

Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina záväzné stanovisko zo dňa 

16.12.2019 pod č. KPUZA-2019/24858-2/103825/KOP: 

K predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Žilina v konaní podľa stavebného zákona  a 

iných osobitných právnych predpisov uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov chránených 

pamiatkovým zákonom: 

1. Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. 

objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov 

keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález 

okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po 

nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom. 

2. Stavebník je povinný preukázateľným spôsobom oboznámiť s podmienkami záväzného stanoviska 

všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby. 
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca, Ul. Palárikova 1156, 022 01 Čadca stanovisko 

zo dňa 26.11.2019 pod č. RH-2019/01922-3: 

 Po preštudovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie – „Vnútroareálová 

komunikácia a predĺženie inžinierskych sieti v Priemyselnom parku Krásno nad Kysucou - IV. etapa“ 

dávame zo zdravotno – hygienického hľadiska k uvedenému stavebnému zámeru súhlasné stanovisko. 

Doba platnosti stavebného povolenia: 

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením 

stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.  

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle 

§ 52 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 

V zmysle § 70 je stavebné povolenie a rozhodnutie o predlžení jeho platnosti záväzné aj pre 

právnych nástupcov účastníkov konania. 

 

Námietky účastníkov konania: 

Účastníci konania nevzniesli žiadne pripomienky ani  námietky, o ktorých by musel stavebný 

úrad rozhodnúť.  

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Dňa 25.11.2020 podal navrhovateľ Reality – Sk s.r.o., Paláriková 76, 02201 Čadca, IČO: 

44078544 v zastúpení Ing. Kristína Krištiaková, Klokočov, Hlavice 1152, 023 22 Klokočov pri 

Čadci (ďalej len „stavebník“) žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Plynovod – 

IV.Etapa“ na pozemkoch parc. č. KNC 12845, KNC 12846/3, KNC 12847 v extraviláne k.ú. Krásno 

nad Kysucou. 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

  Na predmetnú stavbu bolo Mestom Krásno nad Kysucou vydané územné rozhodnutie dňa 

20.08.2020 pod č.j. 220/8512/2020. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.10.2020. 

  Dňa 25.11.2020 stavebný úrad oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie 

stavebného konania podľa ust. § 61 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho 

pojednávania a miestneho zisťovania. Známi účastníci konania boli poučení, že svoje námietky 

a pripomienky môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia 

o začatí stavebného konania zo dňa 25.11.2020.   

 Nakoľko boli stavebnému úradu predložené všetky potrebné doklady pre vydanie stavebného 

povolenia a podklady predložené v  konaní boli dostatočné, stavebný úrad na ich podklade konštatoval, 

že povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom a osobitnými 

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

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

územného plánu mesta Krásno nad Kysucou. Dokumentácia stavby spĺňa základné požiadavky na 

stavby podľa § 43d a § 47 stavebného zákona.  

Na základe zisteného stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

rozhodnutia. 

 Za vydanie rozhodnutia správny orgán vybral poplatok podľa Položky 60 písm. g) Sadzobníka 

správnych poplatkov tvoriaceho prílohu k zákonu NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch 

v znení neskorších predpisov vo výške 100 eur.  
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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. Ing. Kristína Krištiaková, Klokočov, Hlavice 1152, 023 22 Klokočov pri Čadci 

2. Ing. Róbert Cyprich, Hurbanova 2289, 022 01 Čadca – projektant 

3. Mgr. Pavol Homola, Raková 1709, 023 51 Raková – stav. dozor 

4. Všetkým známym účastníkom konania a ostatným účastníkom konania – vlastníkom pozemkov 

č. p. KN-C 12845, 12846/3, 12847 v k.ú. Krásno nad Kysucou sa rozhodnutie doručuje podľa 

§ 61 ods. 4 stavebného zákona vzhľadom na charakter líniovej stavby v súlade s ustanovením § 

3 a § 26 správneho poriadku verejnou vyhláškou, vyvesením oznámenia 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. 

 

Na vedomie: 

1. Okresné riaditeľstvo PZ v Čadci, ODI Čadca, Palárikova 977/25, 022 01 Čadca 

2. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Čadci, Ul. A. Hlinku 4, 022 01 Čadca 

3. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina 

4. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca 

5. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova 95, 022 01 Čadca 

6. Okresný úrad Čadca, odbor krízového riadenia, Palárikova 91, 022 01 Čadca 

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

8. SPP – Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

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

10. Sevak, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 

 

Vyvesené dňa : 22.01.2020       Zvesené dňa: .............................................. 

 

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

                       Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

Na internetovej stránke zverejnené od 22.01.2020    do .............................................................. 

 

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

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


