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V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 

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

 

 

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

v zastúpení: ELSPOL-SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, IČO: 

36433721 (ďalej len „stavebník“) podal dňa 07.10.2022 žiadosť o vydanie stavebného 

povolenia na stavbu „13719 – Krásno nad Kysucou – Zákysučie – Rozšírenie NNK a 

rekonštrukcia TS 109/ts/565“ na pozemkoch registra „C“ parcela č. KN 3755/19, 3755/130, 

3755/20, 3755/132, 3755/33, 3755/28, 3755/29, 3755/30, 3755/31, 3755/131, 3755/17 

v intraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou m. č. Zákysučie. Územné rozhodnutie bolo vydané 

Mestom Krásno nad Kysucou dňa 02.09.2022 pod č. MUKNK-220/6644/2022/Tvr. 

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.10.2022. 

 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 § 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 stavebného 

zákona v stavebnom konaní a rozhodol takto: 

Stavba „13719 – Krásno nad Kysucou – Zákysučie – Rozšírenie NNK a 

rekonštrukcia TS 109/ts/565“ na pozemkoch registra „C“ parcela č. KN 3755/19, 3755/130, 

3755/20, 3755/132, 3755/33, 3755/28, 3755/29, 3755/30, 3755/31, 3755/131, 3755/17 

v intraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou m. č. Zákysučie sa podľa § 66 stavebného zákona v znení 

neskorších zmien a doplnkov  

p o v o ľ u j e . 

 
Popis stavby:  

Rekonštrukcia TS 109/ts/565 - Rekonštrukciou existujúcej blokovej trafostanice TS 

109/ts/565 (ďalej len TS) sa vymení vnútorná technológia TS za novú a opraví strešná krytina 

TS. V trafostanici 109/ts/565 sa pôvodný transformátor (ďalej len TR) vymení za nový 

distribučný olejový hermetizovaný transformátor TOHn 379/22, prevodový pomer 22/0,40kV, 

výkon 630kVA. Neutrálny bod N a kostra transformátora sa pripoja na spoločnú existujúcu 

uzemňovaciu sústavu TS. Nová VN ochrana TR zabezpečí VN poistkami IEC-282-1 10/24kV 
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40A, ktoré sa vložia do poľa T do VN rozvádzača AJE v trafostanici. Existujúce NN zvodové 

prepoje sa nahradia novými samostatnými NN káblami 2x 3x NSFGAFOU lx 240mm2 

(L1,L2,L3) a 2x NSFGAFOU lx 240mm2 (PEN žz. farby!). V existujúcom NN rozvádzači 

ANG-RH sa nadprúdová spúšť hlavného ističa nastaví vzhľadom na výkon TR. Pre TR 22/0,40 

kV, 630 kVA je požadované nastavenie lr=909 A. V NN rozvádzači sa vymenia meracie 

transformátory za nové MTP 1000/5 a kompenzačný kompenzátor za nový C = 8 kVAr. V okolí 

TS je vytvorená uzemňovacia sústava, na ktorú musia byť prepojené všetky kovové 

konštrukčné súčasti trafostanice, kovové skrine rozvádzačov, kostra transformátora a vodič 

PEN. 

Rozšírenie NNK- Z NN rozvádzača existujúcej blokovej trafostanice 109/ts/565 sa 

pripojí nové NN zemné káblové vedenie NAYY-J 3x240+120, ktorým sa postupne pripoja nové 

istiace skrine PRIS 4 č.5 a PRIS 4 č.6. Z novej istiacej skrine PRIS 4 č.6 sa pripojí nové NN 

zemné káblové vedenie NAYY-J 3x240+120, ktorým sa navrhovaná zemná sieť zokruhuje do 

novej istiacej skrine PRIS 6 č.3. Novou istiacou skriňou PRIS 6 č. 3 sa nahradí existujúca istiaca 

skriňa SR 4.2 č.3. Zapojenie NN sietí sa vyhotoví v zmysle výkresu jednopólovej schémy 

zapojenia. Každá nová istiaca skriňa sa uzemní uzemňovacou pásovinou FeZn 30x4. 

Uzemňovacia pásovina sa uloží do výkopu spolu s novým zemným NN vedením. Nové zemné 

rozvodné vedenie sa uloží do káblových chráničiek D110, položí do zeme a prekryje výstražnou 

PVC červenou fóliou tak, ako znázorňuje výkres uloženia káblových vedení. V trase 

navrhovaných zemných rozvodných vedení sa do výkopu uloží aj optická chránička HDPE 40. 

Pri kladení káblov je potrebné vyvarovať sa neprimeraným ťahom káblov, a je nutné dodržiavať 

výrobcom predpísané minimálne polomery ohybu. Pred ukončením montáže sa káble označia 

štítkami s označením čísla kábla a smerovania. 

 

Účel stavby:  

Stavba je definovaná podľa § 43a ods.3 písm. i) stavebného zákona ako inžinierska 

stavba – diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare, transformačné stanice, televízne 

káblové rozvody. 

 

Členenie stavby: 

Stavba obsahuje jeden prevádzkový súbor a jeden stavebný objekt. Projektovaná 

kapacita projektovej dokumentácie zahŕňa: 

 

PS.01 Rekonštrukcia TS 109/ts/565 

 Výmena TR za 630 kVA, 22/0,4 kV 

 Výmena VN poistiek za 40 A 

 Výmena NN zvodov za nové 

 Nastavenie NN spúšte lr=909 A 

 Výmena meracích transformátorov za 1000/5 

 Výmena kompenzácie za 8 kVAr 

 Oprava strešnej krytiny 

 

SO.01 Rozšírenie NNK 

 Montáž zemných NN vedení, celková trasa 263 m 

 Montáž optickej chráničky HDPE 40, celková trasa 263 m 

 Montáž istiacich skríň PRIS, počet 2 ks 

 Výmena istiacich skríň PRIS, počet 1 ks 

 Pretlak, celková trasa 24 m 
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Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorú vypracoval: Ing. 

Patrik Mikušiak, Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, odborne spôsobilá osoba 

v zmysle §46 stavebného zákona. Podstatné zmeny nesmú byť vykonané bez 

predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

2. Stavba bude zhotovená dodávateľsky, pričom dodávateľ stavby bude známy na základe 

výberového konania spoločnosti SSD, a.s. Stavebník oznámi zhotoviteľa stavby 

stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania. 

3. Priestor, na ktorom sa vykonávajú stavebné práce musí byť označený ako stavenisko 

v zmysle § 43i stavebného zákona. 

4. Stavebník pred začatím stavebných prác zabezpečí presné vytýčenie všetkých podzemných 

vedení a zariadení, ich prípadnú ochranu podľa platných noriem a predpisov za odborného 

dozoru ich správcov. 

5. Za priestorové vytýčenie stavby sú zodpovední stavebníci v súlade s § 75 ods. 1 a ods. 2 

stavebného zákona. 

6. Počas výstavby budú dodržané všetky technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb 

stanovené § 48 - § 53 stavebného zákona. 

7. Stavba bude dokončená do 5 rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia. 

8. Stavebnými prácami nezasahovať do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom 

dotknutým stavbou bez súhlasu ich majiteľa, správcu, neprimerane obmedzovať práva a 

právom chránené záujmy účastníkov stavebného konania. Za prípadné škody spôsobené 

stavebnou činnosťou na susedných nehnuteľnostiach je zodpovedný stavebník. 

Zodpovednosť za škodu reguluje šiesta časť, prvá hlava, zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov. 

9. Pri uskutočnení stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

10. Stavebník je povinný použiť na stavbu vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom č. 

133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a  o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

11. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby. 

12. Povolená stavba podlieha kolaudácii v zmysle § 76 ods. 1 stavebného zákona. 

13. Stavebník respektíve stavbyvedúci je povinný v zmysle § 46d ods. 2 stavebného zákona 

viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác. 

14. Nakladanie s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, sa bude riadiť zákonom č. 

79/2015 Z.z. o odpadoch – na požiadanie príslušného orgánu bude o tomto doložený doklad. 

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

a štátnej správy: 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova 1156, 022 01 Čadca záväzné 

stanovisko zo dňa 02.05.2022 pod č. RH/2022/00801-2: 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci ako orgán príslušný podľa 

§ 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 15 a § 6 ods. 3 písm. g) zákona NR SR č. 

355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.) vo veci posúdenia návrhu účastníka konania - 

ELSPOL-SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, IČO: 36433721 na územné 

a stavebné konanie pre stavbu „13719 – Krásno nad Kysucou – Zákysučie – Rozšírenie NNK 

a rekonštrukcia TS 109/ts/565“, podľa § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. vydáva 

toto záväzné stanovisko. Súhlasí sa s návrhom účastníka konania - ELSPOL-SK, s.r.o., 

Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, IČO: 36433721 na územné a stavebné konanie 

pre stavbu „13719 – Krásno nad Kysucou – Zákysučie – Rozšírenie NNK a rekonštrukcia TS 
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109/ts/565“. Zo zdravotno-hygienického hľadiska niet námietok k realizácii vyššie uvedeného 

stavebného zámeru, ktorý nezasahuje do hygienicky záujmového územia. 

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, ul. A. Hlinku 4, 022 01 

Čadca vyjadrenie k projektovej dokumentácii zo dňa 29.04.2022 pod č. ORHZ-CA1-

2022/000365-002: 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci posúdilo podľa § 28 

zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b 

vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v 

znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej 

bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „13719 – Krásno nad Kysucou – Zákysučie – 

Rozšírenie NNK a rekonštrukcia TS 109/ts/565“ na pozemku č. KN-C 3755/19, 130, 20, 132, 

33, 28-31, 131/17 v k. ú. Krásno nad Kysucou a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby 

súhlasí bez pripomienok. Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho 

dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou 

projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní. 

 

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

Čadca záväzne stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody 

a krajiny zo dňa 18.05.2022 pod č. OU-CA-OSZP-2022/005810-002: 

  Stavba obsahuje jeden prevádzkový súbor: PS.01 Rekonštrukcia TS 109/ts/565 a jeden 

stavebný objekt: SO.01 Rozšírenie NNK. Dotknutá lokalita sa nachádza na území, na ktorom v 

zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny platí prvý stupeň ochrany. Riešené územie sa 

nachádza mimo území európskeho významu NATURA 2000. V zmysle platného RÚSES 

okresu Čadca (2013) záujmové územie nepatrí do žiadneho z jeho prvkov. Vzhľadom na vyššie 

uvedené je možné na stavbu „13719 – Krásno nad Kysucou – Zákysučie – Rozšírenie NNK a 

rekonštrukcia TS 109/ts/565“ vydať územné rozhodnutie za splnenia nasledovnej podmienky:  

- prebytočnú výkopovú zeminu neukladať do brehových porastov, alúvií miestnych tokov a 

podmáčané lokality, aby nedošlo k poškodeniu alebo zničeniu 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 starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 

Čadca vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva zo dňa 19.04.2022 pod č. OU-CA-

OSZP-2022/005675-002: 

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

štátnej správy v odpadovom hospodárstve podľa § 108 písm. m) zákona č.79/2015 Z. z. o 

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon 

o odpadoch) dáva v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona o odpadoch k predmetnej stavbe 

na základe predloženej PD nasledovné vyjadrenie. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti 

o životné prostredie z hľadiska odpadového hospodárstva nemá námietky 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 
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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 u 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 nim 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 orgánu štátnej vodnej správy zo dňa 04.05.2022 pod č. OU-CA-OSZP-

2022/005781-002: 

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

štátnej správy podľa § 5 zákona 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, predkladá podľa § 28 ods. l zákona č, 364/2004 Z. z, o 

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

zákon) dáva k predloženej projektovej dokumentácii nasledovné vyjadrenie: 

Z hľadiska ochrany vôd a vodných pomerov orgán štátnej vodnej správy s realizáciou stavby 

súhlasí. Vzhľadom na umiestnenie stavby v blízkosti ochrannej hrádze vodohospodársky 

významného vodného toku Kysuca projektovú dokumentáciu požadujeme odsúhlasiť so 

správcom vodného toku - SVP š.p., Povodie horného Váhu, o.z. Stavebné práce je potrebné 

vykonávať mechanizmami v dobrom technickom stave. V prípade úniku znečisťujúcich látok 

(ropné látky) počas realizácie stavby 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. V rámci prevádzkovania zariadení je potrebné zaobchádzať 

so znečisťujúcimi látkami v súlade s § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a v súlade s 

Vyhláškou MŽP SR Č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so 

znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení 

mimoriadneho zhoršenia vôd. 

 

Okresný úrad Čadca, odbor krízového riadenia, Palárikova 91, 022 01 Čadca záväzné 

stanovisko zo dňa 21.06.2022 pod č. OU-CA-OKR-2022/007537-002: 

Okresný úrad Čadca, odbor krízového riadenia s predloženou dokumentáciou stavby 

„13719 – Krásno nad Kysucou – Zákysučie – Rozšírenie NNK a rekonštrukcia TS 109/ts/565“ 

súhlasí bez pripomienok. 

 

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

stavebné povolenie zo dňa 11.11.2022 pod č. Sw13719: 

Stredoslovenská distribučná, a. s. (ďalej len SSD) nesúhlasí/súhlasí s vydaním 

stavebného povolenia podľa predloženej projektovej dokumentácie spracovanej adresátom 

tohto listu na vyššie uvedenú stavbu. Odôvodnenie s nasledovnými pripomienkami: 

1. S technickým riešením podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme. 

2. Hlavné smery navrhovaného technického riešenia:  

- Montáž NN podzemného vedenia, dl. trasy: 263 m 

- Rekonštrukcia kioskovej trafostanice: 1 ks 

- Montáž optickej chráničky 
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3. V celkovej situácii stavby žiadame vyznačiť ochranné pásma navrhovaných 

elektroenergetických zariadení. 
4. V celkovej situácii stavby žiadame vyznačiť jestvujúce podzemné a nadzemné siete a 

zariadenia technického vybavenia. 
5. Na všetky pozemky v zastavanom území obce dotknuté stavbou vrátane pozemkov 

nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby, žiadame doložiť zmluvy o budúcich 

zmluvách o zriadení vecného bremena. 
6. Žiadame, aby v žiadosti o vydanie stavebného povolenia a v samotnom právoplatnom 

stavebnom povolení bol uvedený opis prebiehajúcich hraníc územia vrátane nových 

ochranných pásiem stavby alebo aby boli v žiadosti zahrnuté všetky pozemky dotknuté 

stavbou, vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby. 
7. SSD, ako účastník konania - stavebník podáva námietku k akejkoľvek podmienke iného 

účastníka konania, ktorá by viazala vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu 

majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia 

obce do kolaudácie stavby. 
8. Stavbu požadujeme navrhnúť v zmysle platnej legislatívy a v súlade s Katalógom prvkov a 

funkčných celkov SSD, ktorý je prístupný na stránkach www.ssd.sk. 
 
Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava vyjadrenie zo dňa 21.04.2022 pod č. 

620221046: 

V záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných telekomunikačných vedení 

v majetku spol. Energotel, a.s. a Stredoslovenská distribučná. 

 

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

zo dňa 24.05.2022 pod č. O22019958: 

K predloženej žiadosti ako dotknutý orgán v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Z.z. 

§140b dávame nasledovné záväzné stanovisko: 

1. S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre stavbu 13719 Krásno nad 

Kysucou - Zákysučie - Rozšírenie NNK a rekonštrukcia TS 109/ts/565 na parc. č. KN-C 

3755/19, 3755/130, 3755/20, 3755/132, 3755/33, 3755/28, 3755/29, 3755/30, 3755/31, 

3755/131, 3755/17 v k. ú. Krásno nad Kysucou súhlasíme. 

2. Horeuvedenou stavbou dôjde ku kolízii s potrubím verejného vodovodu (VV - zelená farba) 

a potrubím verejnej kanalizácie (VK - červená farba) v správe a prevádzke spoločnosti 

SEVAK a.s. V záujmovej lokalite sa tiež môžu nachádzať vodovodne a kanalizačné 

prípojky, ktoré nie sú v našom majetku. Informácie o nich si vyžiadajte od majiteľov 

nehnuteľnosti. Situáciu s orientačným zakreslením našich podzemných vedení (výstup z 

GISu) Vám zasielame v prílohe. 

3. Pred zahájením akýchkoľvek zemných prác stavebník požiada o vytýčenie podzemných 

vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území a zabezpečí, aby pri realizácii zemných 

prác bola dodržaná STN 73 6005 pri súbehu a križovaní s ostatnými vedeniami. Vytýčenie 

uvedených našich vedení Vám cez objednávku vykoná naša organizácia. 

4. Prípadnú kolíziu s našimi inžinierskymi sieťami riešiť s príslušnými pracovníkmi HS 

vodovody a HS kanalizácie ešte pred zasypaním ryhy za účelom ochrany našich potrubí. 

 

SPP Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava vyjadrenie zo dňa 19.05.2022 

pod č. TD/NS/0464/2022/Ki: 

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 

http://www.ssd.sk/
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len „Zákon o energetike“) súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu 

za dodržania nasledujúcich podmienok: 

1. 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). 

2. V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky 

a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských 

zariadení do rozsahu 100 m bezplatne. 

3. 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,- €. 

4. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 

činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly 

prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, 

rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení. 

5. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 

realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení. 

6. Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú 

stranu od obrysu nízkotlakového (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakového (ďalej 

ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakového 

(ďalej ako ,,VTLU) 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. 

7. 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 s 

plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k 

plynárenskému zariadeniu) 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. 

8. V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu 

NTL plynovodu a STL 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. 

9. Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond 

vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané. 

10. 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 zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; 

výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka. 

http://www.spp-distribucia/
http://www.spp-distribucia/
mailto:jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk


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

_______________________________________________________ 

   8 

11. Pristúp 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. 

12. Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas 

celej doby ich odkrytia proti poškodeniu 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 

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

ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem. 

18. 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. 

19. 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. 

20. 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 20.04.2022 pod  

č. 6612212707: 

Na základe 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. Stavebník je 

povinný rešpektovať nasledovné: 

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a 

zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 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. 
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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 alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca 

spoločnosti povereného správou sieti: Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 

902719389. 

4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 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 §24 zákona č. 452/2021 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 §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 

pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce 

a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný 

požiadať o vytýčenie polohy SEK 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. 
 

mailto:rastislav.kubik@telekom.sk
https://www.telekom.sk/vyjadrenia
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Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina, stanovisko zo dňa 

31.05.2022 pod č. KPUZA-2022/8899-2/42289/KOP: 

K predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Žilina v konaní podľa § 127 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „stavebný zákon") 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, 

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. Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska 

všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby. 

 
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 07.10.2022 podal navrhovateľ Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 

2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151 v zastúpení: ELSPOL-SK, s.r.o., Miestneho 

priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, IČO: 36433721 (ďalej len „stavebník“) žiadosť o 

vydanie stavebného povolenia na stavbu „13719 – Krásno nad Kysucou – Zákysučie – 

Rozšírenie NNK a rekonštrukcia TS 109/ts/565“ na pozemkoch registra „C“ parcela č. KN 

3755/19, 3755/130, 3755/20, 3755/132, 3755/33, 3755/28, 3755/29, 3755/30, 3755/31, 

3755/131, 3755/17 v intraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou m. č. Zákysučie. Uvedeným dňom 

bolo začaté stavebné konanie. 

Územné rozhodnutie bolo vydané Mestom Krásno nad Kysucou dňa 02.09.2022 pod č. 

MUKNK-220/6644/2022/Tvr. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.10.2022. 

 Dňa 10.10.2022 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 zároveň ich poučil, že svoje 

námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne 

neprihliadne.  

Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním bolo nariadené na deň 07.11.2022 

o 10:00 hod., pričom o mieste a termíne ústneho pojednávania boli účastníci konania a dotknuté 
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orgány upovedomené prostredníctvom doporučenej zásielky, pričom doručenky sú súčasťou 

spisu tvoriaceho stavebné konanie č. MUKNK-221/7309/2022/Tvr. 

V zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené žiadne pripomienky ani námietky, 

o ktorých musel stavebný úrad rozhodnúť.   

   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 200,00 eur.  

 

 

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. ELSPOL-SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo – splnomocnenec 

2. Ing. Patrik Mikušiak, Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo - projektant 

3. Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou 

4. Ostatným účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 3 a § 

26 ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení nesk. zmien a doplnkov (správny 

poriadok) a podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona z dôvodu líniovej stavby. 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. 
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Dotknutí: 

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

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

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

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

5. SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 

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

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

8. Energotel, a.s., Miletičová 7, 821 08 Bratislava 

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

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

 

 

Vyvesené dňa : 14.11.2022       Zvesené dňa: .............................................. 

 

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

                       Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

 

Na internetovej stránke zverejnené od 14.11.2022    do .............................................................. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybavuje: Michal Tvrdý Tel. č.: 041/43 08 928 Email: michal.tvrdy@mestokrasno.sk 




