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Vec:  Stavebník Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina  

v zastúpení ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s., Rajčianska 162, 831 54 

Bratislava, Odštepný závod Žilina, Hviezdoslavova 6, 010 01 Žilina – žiadosť o vydanie 

územného rozhodnutia na stavbu : „12550 – Krásno nad Kysucou – Kalinov – Rozšírenie 

NNK“ v extraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou m.č. Kalinov v územnom konaní 

 

ROZHODNUTIE  O  UMIESTNENÍ  STAVBY 

 

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

v zastúpení ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s., Rajčianska 162, 831 54 

Bratislava, Odštepný závod Žilina, Hviezdoslavova 6, 010 01 Žilina podal dňa 30.03.2020 

na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „12550 – Krásno 

nad Kysucou – Kalinov – Rozšírenie NNK“ na pozemkoch parc. č. KNC 7420/74, KNC 

7420/75 (KNE 7597, KNE 7717), KNC 7420/1 (KNE 7717, KNE 7723) v extraviláne k.ú. 

Krásno nad Kysucou m.č. Kalinov. 

 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 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 

 

„12550 – Krásno nad Kysucou – Kalinov – Rozšírenie NNK“ 

na pozemkoch parc. č. KNC 7420/74, KNC 7420/75 (KNE 7597, KNE 7717), KNC 7420/1 

(KNE 7717, KNE 7723) v extraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou m.č. Kalinov. 

 

Popis stavby:  

V lokalite Krásno nad Kysucou je požiadavka na nové pripojenie OM, kde sa 

nenachádza elektroenergetické zariadenie, ktoré by umožňovalo požadované napojenie. Jedná 

sa o pripojenie troch odberných miest. Projekt rozšírenia NNK spočíva v demontáži a montáži 

elektrotechnických zariadení. 
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Demontáž:  

 Demontáž existujúceho zemného kábla v dĺžke trasy cca 3m. (vrezanie sa do existujúceho 

zemného káblového vedenia 1- AYKY-J 3x240+120 za účelom spojkovania oboch koncov 

a zahustenie do novej navrhovanej rozpojovacej skrine PRIS. ). 

 Obnaženie existujúceho kábla a existujúcich sietí. Vytvorenie cieľovej jamy pre pretlak 

popod miestnu komunikáciu o rozmeroch 3x3x1,5m. Jama bude využitá aj pre spojkovanie 

oboch koncov existujúceho NN zemného káblového vedenia (spojkovisko). 

 Výkop štartovacej jamy pre pretlak popod miestnu panelovú komunikáciu o rozmeroch 

2x3x1,5m. 

 Zriadenie pretlaku popod miestnu panelovú komunikáciu v celkovej dĺžke trasy 8m. Pri 

realizácii nedôjde k obmedzeniu premávky miestnej panelovej komunikácie. 

Montáž: 

 Montáž zemnej káblovej spojky 1-SVCZ-M 3,5x185 - 240 na existujúci kábel 1-AYKY-J 

3x240+120 snovým navrhovaným prvým zemným káblovým vedením. 

 Montáž a uloženie prvého NN zemného káblového vedenia (N)AYY-J 3x240+120 v dĺžke 

trasy 8m, v dĺžke vedenia 12m, ktorý bude zahustený a ukončený v novej navrhovanej 

rozpojovacej skrini PRIS6.1 č.1 na neistenom prívode. 

 Trasa nového navrhovaného vedenia prechádza par.č. KNC 7420/74,KNC 7420/75 (KNE 

7597, KNE 7717), KNC 7420/1 (KNE 7717, KNE 7723). 

 Montáž a osadenie novej navrhovanej rozpojovacej skrine PRIS 6.1 č. 1 DINO W 1/5 P2 

IP2x na par.č. KNC 7420/74. 

 Montáž zemnej káblovej spojky 1-SVCZ-M 3,5x185 - 240 na existujúci kábel 1-AYKY-J 

3x240+120 snovým navrhovaným druhým zemným káblovým vedením. 

 Montáž a uloženie druhého NN zemného káblového vedenia (N)AYY-J 3x240+120 v dĺžke 

trasy 8m, v dĺžke vedenia 12m, ktorý bude zahustený a ukončený v novej navrhovanej 

rozpojovacej skrini PRIS 6.1 č.1. na lištovom poistkovom odpínači č. 1, ktorý bude 

dovybavený skratovacími prepojkami PN2/400A. 

 Trasa nového navrhovaného vedenia prechádza par.č. KNC 7420/74, KNC 7420/75 (KNE 

7597, KNE 7717), KNC 7420/1 (KNE 7717, KNE 7723). 

 Montáž uzemňovacej sústavy pre rozvodnice a p. b. nasledovne: 

                                         Re<15Ω rozvodnice PRIS 6.1 

 

 Stredoslovenská distribučná, akciová spoločnosť, so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 

47 Žilina, IČO: 36 442 151, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, 

vložka č. 10514/L (ďalej len „Splnomocniteľ“), zastúpená pánom Ing. Petrom Fabišikom, 

vedúcim odboru NON-CORE, udelila splnomocnenie spoločnosti ELZA – Elektromontážny 

závod Bratislava a.s., odštepný závod Žilina, so sídlom Račianska 162, 831 54 Bratislava, 

v zastúpení Ing. Marián Borodáč, IČO: 31 322 999 (ďalej len „Splnomocnený zástupca“) na: 

1. zastupovanie Splnomocniteľa v územnom a stavebnom konaní pred stavebným úradom a 

ostatnými orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy, ako aj v ďalších konaniach, ktoré 

súvisia s vydaním územných rozhodnutí a stavebných povolení pre stavebníka 

Stredoslovenskú distribučnú, a.s.; 

2. zastupovanie Splnomocniteľa pri stavebnom dozore a kolaudačných konaniach pri 

stavbách, kde je stavebníkom podľa stavebného zákona Stredoslovenská distribučná, a.s.; 

3. podanie a preberanie písomnosti vydaných v súvislosti s územnými, stavebnými a 

kolaudačnými konaniami.   
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na stavbu: „12550 - Krásno nad Kysucou - Kalinov - Rozšírenie NNK“ 

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: 

 

Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava vyjadrenie zo dňa 13.01.2020 pod                     

č. ET/MM20/44: 

Na základe zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb medzi SSD, a. s. Žilina, 

a Energotel, a. s., Bratislava, dávame nasledovné stanovisko : 

Stavba „12550 - Krásno nad Kysucou - Kalinov - rozšírenie NNK“ nezasahuje podzemné 

telekomunikačné vedenia Stredoslovenská distribučná, a.s. a Energotel, a. s., Bratislava.  

 

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava vyjadrenie zo dňa 09.01.2020 pod  

č. 6612000441: 

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

stanovisko pre vyznačené záujmové územie - Nedôjde do styku so sieťami elektronických 

komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 

 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. 

 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 k si stavebník 

nesplní povinnosť podľa bodu 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 

41 5001398 

 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. 

 Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 

podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

 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. 

 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 
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ORANGE SLOVENSKO, za správcu PTZ MICHLOVSKY, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 

01 Piešťany vyjadrenie zo dňa 5.2.2020 pod č. BB-0303/2020:  

Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 

Bratislava. 

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, 

optické káble a spojky rožnej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme 

po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. 

 

UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava vyjadrenie zo 

dňa 17.1.2020 evid. č.: 77/2020: 

S vydaním ÚR-SP danej stavby súhlasíme, pretože v lokalite stavby sa nenachádza sieť 

UPC. 

 

SPP Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava vyjadrenie zo dňa 30.01.2020 

pod č. TD/NS/0052/2020/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 

len „Zákon o energetike“): S Ú H L A S Í s v y d a n í m  s t a v e b n é h o  p o v o l e n i a  n a  

v y š š i e  u v e d e n ú  s t a v b u  za dodržania nasledovných podmienok: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

 Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, 

že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízií s existujúcicmi plynárenskými 

zariadeniami v správe SPP-D, 

 stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 

Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, 

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

ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

 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, 

 odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené 

proti poškodeniu, 

 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, 

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

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

 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, 
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Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, Nábrežie 

Ivana Krásku 3/834, 921 80 Piešťany vyjadrenie zo dňa 11.2.2020 pod č. CS SVP OZ PN 

668/2020/2: 

Z hľadiska správcu toku Vám dávame nasledovné vyjadrenie:  

V zmysle predložených podkladov je možné konštatovať, že stavbou „12550-Krásno 

nad Kysucou-Kalinov-rozšírenie NNK“ nedôjde k stretu záujmov so správcom toku, nakoľko 

stavba nebude v dotyku so žiadnym vodným tokom a ani ochranným pásmom vodného toku. Z 

uvedeného dôvodu s predloženým návrhom je možné súhlasiť bez pripomienok. 

 

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

zo dňa 27.01.2020 pod č. O20002526:  

Dňa 13.1.2020 ste nám doručili projektovú dokumentáciu (PD) spolu so žiadosťou o 

vyjadrenie. Predmetom stavby je rozšírenie distribučnej sústavy NN pre pripojenie nových 

odberných miest. 

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

S 140b dávame nasledovné záväzne stanovisko: 

 S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre hore uvedenú stavbu v k. 

ú. Krásno nad Kysucou súhlasíme bez pripomienok. 

 V záujmovom území stavby sa tohto času nenachádzajú podzemné vedenia v majetku a 

správe našej spoločnosti SEVAK. 

 

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

Čadca vyjadrenie zo dňa 21.02.2020 pod č. OU-CA-OSZP-2020/003788-002: 

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 a podľa § 68 písm. f) zákona NR SR č. 

543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na základe žiadosti 

ELZA- Elektromontážny závod Bratislava a. s., Odštepný závod Žilina, Hviezdoslavova 6, 010 

01 Žilina doručenej nám dna 13.01.2020 o vyjadrenie sa k predloženému projektu stavby 

„12550-Krásno nad Kysucou- Kalinov- rozšírenie NNK” vydáva podľa § 9 ods. 1 písm. c) 

zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákona o ochrane prírody a krajiny” nasledovné vyjadrenie. 

Predmetom stavby sú elektrické distribučné vedenia v obci Krásno nad Kysucou, v lokalite 

Krásno nad Kysucou je požiadavka na nové pripojenie OM, kde sa nenachádza 

elektroenergetické zariadenie, ktoré by umožňovalo požadované napojenie. Jedná sa o 

pripojenie troch odberných miest. Dotknutá lokalita sa nachádza na území, na ktorom v zmysle 

zákona o ochrane prírody a krajiny platí prvý stupeň ochrany. V zmysle platného RÚSES 

okresu Čadca (2013) riešené územie neleží v žiadnom z jeho prvkov. 

Vzhľadom na vyššie uvedené je možné na stavbu „12550-Krásno nad Kysucou- 

Kalinov- rozšírenie NNK“ vydať územné rozhodnutie a stavebné povolenie za splnenia 

nasledovných podmienok: 

 počas stavebných prác dbať na ochranu existujúcej zelene, výkopovú ryhu viest v 

dostatočnej vzdialenosti od kmeňov stromov, v prípade, že to nie je možné, v blízkosti 

drevín výkopové práce vykonávať tak, aby nedošlo k poškodeniu koreňovej sústavy, tj. 

ručným výkopom, 

 v prípade nevyhnutného a odôvodneného výrubu drevín rastúcich mimo les je v zmysle § 

47 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny nutný súhlas orgánu ochrany prírody (Mesto 

Čadca), 
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 prebytočnú výkopovú zeminu neukladať do aluvií miestnych tokov 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 starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 

Čadca vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva zo dňa 15.01.2020 pod č. OU-CA-

OSZP-2020/001569-002: 

Predmetný projekt rieši vybudovanie nového pripojenia OM, kde sa nenachádza 

elektroenergetické zariadenie, ktoré by umožňovalo požadované napojenie. Jedná sa o 

pripojenie troch odberných miest. Celé vedenie je realizované v navrhovanej trase-KNC 

7420/74, KNC 7420/75 (KNE7597, KNE7717), KNC 7420/l (KNE 7717, KNE 7723) 

Pri výstavbe objektu sa predpokladá vznik odpadov ktoré sú zaradené podľa vyhl. MŽP SR č. 

365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov nasledovne : n e m á  n á m i e t k y  k 

realizácii stavby s tým, že:  

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

zabezpečí jeho okamžité zhodnotenie alebo zneškodnenie. 

 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, 

 Ku kolaudácii stavby investor predloží relevantné doklady od dodávateľa stavby o spôsobe 

zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou prác. 

 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 

 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 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. 

 

Ok resný  ú rad  Č ad ca , odbor krízového riadenia, Palárikova 91,022 01 Čadca, 

vyjadrenie zo dňa 15.1.2020 pod č. OU-CA-OKR-2020/001603-002:  

Okresný úrad Čadca s predloženou projektovou dokumentáciou stavby „12550 - Krásno 

nad Kysucou - Kalinov - rozšírenie NNK“  s ú h l a s í  bez pripomienok. 

 

Ok resný  ú rad  Č adca , pozemkový a lesný odbor, Pozemkové oddelenie, Palárikova 

95, 022 01 Čadca, vyjadrenie zo dňa 14.1.2020 pod č. OU -CA-PLO1-2020/001563-

002: 

Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU-CA-PLO“) ako 

príslušný orgán podľa § 23 písm. c) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní 

poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 

znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dáva k predmetnej dokumentácii nasledovné 

vyjadrenie: 
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Z projektovej dokumentácie a zo zoznamu parciel priloženého k dokumentácii vyplýva, 

že realizáciou horeuvedeného zámeru budú zasiahnuté okrem ostatných plôch i 

poľnohospodárske pozemky druhu pozemkov trvalé trávne porasty. 

Vzhľadom na horeuvedené Okresný úrad Čadca, odbor pozemkový a lesný nemá 

námietky k predmetnej projektovej dokumentácii a k pripravovanému zámeru, avšak: 

V prípade, že pri predmetnom zámere dôjde k trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy, 

je potrebné požiadať tunajší úrad podľa upresneného záberu poľnohospodárskej pôdy o vydanie 

stanoviska k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde, resp. o vydanie rozhodnutia 

o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 zákona. K žiadosti sa prikladajú podklady 

podľa príslušného ustanovenia § 17 zákona. 

Vo Vašom prípade predpokladáme, že dôjde k použitiu poľnohospodárskej pôdy na 

nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok, preto je potrebné požiadať tunajší OU-

CA-PLO pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde 

o vydanie stanoviska podľa § 18 zákona: Žiadateľ je povinný pred začatím vykonávania 

nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať stanovisko orgánu ochrany 

poľnohospodárskej pôdy (§23), v ktorom určí podmienky nepoľnohospodárskeho použitia 

poľnohospodárskej pôdy a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu. Súčasťou žiadosti sú 

najmä výpis z katastra nehnuteľností a kópia z katastrálnej mapy s vyznačením plochy 

navrhovanej na nepoľnohospodárske použitie, bilancia skrývky humusového horizontu 

poľnohospodárskej pôdy a návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu. 

 

Ok resný  ú rad  Čadca , odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova 

91,022 01 Čadca, vyjadrenie zo dňa 14.1.2020 pod č. OU-CA-OCDPK-

2020/001561: 

Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „OU 

CA OCDPK“) ako vecne a miestne príslušný cestný správny orgán pre pozemné komunikácie 

II. a III. triedy podľa § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.”) prijal dňa 13. 01. 2020, 

dokument: „Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a 

stavebné povolenie“ k stavbe: ”12550 Krásno nad Kysucou Kalinov rozšírenie NNK”. zodp. 

projektant: Ing. Martin Ondrušek, dátum: 12/2019; od žiadateľa: ELZA - Elektromontážny 

závod Bratislava, a. s.. Odštepný závod Žilina, 1 Hviezdoslavova 6, 010 01 Žilina pre investora 

Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina (ďalej len „stavebník“). 

Po podrobnom preštudovaní vyššie uvedeného dokumentu v zmysle zákona č. 135/1961 

Zb. a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách. Vám 

OU CA OCDPK pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia k stavbe: ”12550 

Krásno nad Kysucou Kalinov rozšírenie NNK ” určuje nasledovné podmienky: 

 Stavebník je povinný rešpektovať vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácii a 

ustanovenia § 18 zákona č. 135/1961 Zb. ako aj § 20 vyhlášky č. 35/1984 Zb.. 

 Pri stavebných prácach, ktoré môžu obmedziť alebo ohroziť bezpečnosť a plynulosť 

cestnej premávky spôsobenou obmedzením alebo užívaním pozemných komunikácií II. a III. 

triedy iným než zvyčajným spôsobom pretlak, nadzemné vedenie, 

umiestňovanie, skladanie a nakladanie predmetov, zariadení alebo materiálu na ceste...), je 

stavebník povinný požiadať cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie 

pozemných komunikácií v zmysle § 8 zákona Č. 135/1961 Zb. a § 11 vyhlášky č, 35/1984 

Zb.. Stavebník je zároveň povinný rešpektovať osobitné podmienky tohto povolenia. 

 Pri stavebných prácach, kde dôjde na určitý čas k čiastočnému alebo úplnému 

uzatvoreniu premávky na pozemných komunikáciách 11. a III. triedy je stavebník povinný 

požiadať o povolenie na čiastočnú alebo úplnú uzávierku pozemných komunikácií cestný 
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správny orgán v zmysle § 7 zákona č. 135/1961 Zb. a § 10 vyhlášky č.  35/1984 Zb., kde budú 

určené osobitné podmienky, za ktorých bude možné pozemnú komunikáciu uzavrieť. 

 Pri stavebných prácach, ktoré sa svojou činnosťou dotýkajú cestného ochranného 

pásma pozemných komunikácií II. a III. triedy je stavebník povinný požiadať OIJ CA 

OCDPK o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme  

predmetných pozemných komunikácii v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. a § 16 ods. 

3 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách. 

 Stavebník je povinný rešpektovať ďalšie nariadenia a pripomienky, ktoré môže cestný 

správny orgán doplniť v zmysle vykonania štátneho odborného dozoru 

nad pozemnými komunikáciami II. a 111. triedy v zmysle § 3c ods. 1 písm. c) zákona č. 

135/1961 Zb.. 

 Pred osadením dočasného (prenosného) dopravného značenia pri pozemnej 

komunikácií II. a III. triedy, je potrebné požiadať o stanovisko Okresné riaditeľstvo policajného 

zboru v Čadci, Okresný dopravný inšpektorát, sídlom Palárikova 977. 022 01 Čadca a Správu 

ciest ŽSK Závod Kysuce, sídlom A. Hlinku 2621. 022 01 Čadca a následne OIJ CA OCPDK o 

jeho určenie. 

 Pre potreby výkonu stavebných prác súvisiacich so stavebno-technickými úpravami na 

pozemných komunikáciách II. a III. triedy, je stavebník povinný požiadať OIJ CA OCPDK, 

ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. a v súlade so 

zákonom č. 50/1976 Zb., o vydanie povoľovacieho dokumentu. 

 Stavebník je povinný dodržať podmienky stanoviska Správy ciest Žilinského 

samosprávneho kraja (majetkového správcu pozemných komunikácií II. a III. triedy v 

územnom obvode okresu Čadca) k predmetnej stavbe. 

 

Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, stanovisko zo dňa 

16.1.2020 pod č. SSC/8021/2020/6470/1146: 

Z hľadiska ochrany záujmov SSC sa k predmetnej stavbe nevyjadrujeme. V záujmovom 

území sa cesty a dopravné zariadenia v majetkovej správe SSC nenachádzajú. 

 

Správa ciest ŽSK, závod Kysuce, A. Hlinku 2621, stanovisko zo dňa 9.3.2020 pod č. 

006/2020/SAUCCA-101 

Po preštudovaní projektovej dokumentácie Vám SC ŽSK, závod Kysuce zasiela 

nasledujúce stanovisko. Vzhľadom k tomu, že stavba sa nachádza mimo ciest II. a III. triedy, 

ktoré sú v správe SC ŽSK, závodu Kysuce, súhlasíme so stavbou bez pripomienok. 

 

Žilinský samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, Ul. Komenského 48, 011 09 

Žilina vyjadrenie zo dňa 24.1.2020 pod č. 03951/2020/ORR-2: 

Po preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie sa Žilinský samosprávny kraj 

vyjadruje z hľadiska: 

 majetkoprávnych vzťahov: 

Žilinský samosprávny kraj nemá pripomienky k predloženej projektovej 

dokumentácii stavby „12550 - Krásno nad Kysucou - Kalinov - rozšírenie NNK", nakoľko 

uvedená stavba sa nedotýka majetku Žilinského samosprávneho kraja.  

 územného plánovania: 

Podkladom pre posúdenie uvedenej žiadosti s územným plánom regiónu je Územný 

plán veľkého územného celku Žilinského kraja (ďalej UPN VÚC ŽK), ktorého záväzná 

časť bola vyhlásená Nariadením Vlády SR č. 223/1998 dňa 26,5, 1998 v znení Zmien 

a doplnkov č.5. UPN VÚC ŽK v platnom znení.  Rieši územne rozvojové javy 

nadregionálneho a regionálneho významu v podrobnosti funkčných plôch a územných 
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koridorov regionálnej a nadregionálnej úrovne. Nestanovuje funkčné využívanie a 

priestorové usporiadanie územie na úrovni jednotlivých parciel.  

Mesto Krásno nad Kysucou má platný územný plán obce. ktorý v primeranej 

podrobnosti stanovuje možnosti výstavby a rozvoja výroby v katast rálnom území 

mesta. Na základe uvedeného Vám odporúčame obrátiť sa na mesto Krásno nad 

Kysucou ako príslušný orgán územného plánovania.  

 

Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina záväzné 

stanovisko zo dňa 31.01.2020 pod č. KPUZA-2020/919-2/8002/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: 

- 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. 

 - Stavebník je povinný preukázateľným spôsobom oboznámiť s podmienkami záväzného 

stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby. 

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 2b. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v prípade zistenia, resp. 

narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za 

vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález krajskému pamiatkovému úradu, Nález sa musí ponechať 

bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne 

spôsobilou osobou.  

- Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné 

opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu 

a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým 

úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a p r e m i e s i ť  z pôvodného miesta a z 

nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. 

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky, okresné riaditeľstvo policajného zboru, 

Okresný dopravný inšpektorát Čadca Palárikova 977/25, 022 01 Čadca vyjadrenie zo dňa 

5.3.2020 pod č. ORPZ-CA-ODI-18-030/2020:  

MVSR OR PZ v Čadci súhlasí so stavbou „12550 - Krásno nad Kysucou - Kalinov - 

rozšírenie NNK" pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, ktorá rieši rozšírenie NN siete 

v k.ú. mesta Krásno nad Kysucou - Kalinov KNC 7420/74, 7420/75(KNE 7597,7717)KNC 

7420/1 (KNE 7717, KNE 7723). V prípade, že stavbou dôjde k obmedzeniu plynulosti cestnej 

premávky, je potrebné pred realizáciou stavby spracovať PD ktorá, bude obsahovať aj projekt 

prenosného dopravného značenia, ktorú je potrebné predložiť na Okresný dopravný inšpektorát 

v Čadci. 

 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci, Ul. A. Hlinku 4, 022 01 

Čadca vyjadrenie zo dňa 24.01.2020 pod č. ORHZ-CA2-2020/000034-002: 

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 
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bezpečnosti stavby pre stavebné konanie ,, 12 550 Krásno nad Kysucou-Kalinov-rozšírenie 

NNK (káblové vedenie NN) ” - líniová stavba 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. 

 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, Detašované 

pracovisko Stred, ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica, vyjadrenie zo dňa 29.1.2020 pod č. 

ASMdpS-1-79/2020: 

Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica, ako 

oprávnená odborná zložka Ministerstva obrany SR vydať stanovisko v predmetnej veci, po 

komplexnom zhodnotení v zmysle zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v 

znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov s ú h l a s í  s vyššie uvedenou 

stavbou podľa predloženej situácie - bez pripomienok. V riešenom území sa nenachádzajú 

inžinierske siete vojenskej správy. 

Toto stanovisko platí pre všetky ďalšie stupne projektu a pre všetky ďalšie konania v 

riešenom území. Na základe neho je možné vydať územné rozhodnutie, stavebné povolenie, 

ako aj rozhodnutia špeciálnych stavebných úradov. 

Projektant (investor) je povinný doručiť toto stanovisko v odpise všetkým ďalším orgánom, 

organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované. 

Ak stavba nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia stavebným úradom, resp. 

dôjde k zmene projektovej dokumentácie stavby, je potrebné požiadať o nové záväzné 

stanovisko. 

 

R e g i o n á l n y  ú rad  v e r e j n é h o  z d r a v o t n í c t v a  so  s íd l om v Č a d c i ,  U l .  

Pa l á r ik ov a  11 56 ,  PS Č 02 2  01 ,  zá vä zn é  s tan ov i sk o  zo  dňa  2 9 .1 .2 02 0  pod  

č .  RH -2 02 0 / 00 17 7 -3 :  

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

§ 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č.l bod 15 a § 6 ods.3 písm. g) zákona 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 - ELZA - 

Elektromontážny závod Bratislava, a. s., odštepný závod Žilina, Hviezdoslavova 6, 010 01 

Žilina, v zastúpení EPM TRADE s. r. o.. Hôrky 316, 010 04 Žilina, IČO: 47531142, na územné 

konanie pre stavbu „12550 - Krásno nad Kysucou - Kalinov - rozšírenie NNK“, podľa § 13 ods. 

3 písm. b) zákona e. 355/2007 Z. z vydáva toto z á v ä z n é  s t a n o v i s k o -

S úh l a s í  s a  s návrhom účastníka konania - ELZA - Elektromontážny závod Bratislava, a. s., 

odštepný závod Žilina, Hviezdoslavova 6, 010 01 Žilina, v zastúpení EPM TRADE s. r. o., 

Hôrky 316, 010 04 Žilina, IČO: 47531142, na územné konanie pre stavbu „12550 - Krásno nad 

Kysucou - Kalinov - rozšírenie NNK“. 

- Pri realizácii stavby nedôjde k záberu poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu a stavba 

negatívne neovplyvní dotknuté životné prostredie záujmového územia. 

- Zo zdravotno-hygienického hľadiska niet námietok k umiestneniu vyššie uvedeného 

stavebného zámeru, stavba nezasahuje do hygienicky záujmového územia a rešpektuje 

ochranné pásma líniových stavieb. 
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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 30.03.2020 podal navrhovateľ Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 

2927/8, 010 47 Žilina  v zastúpení ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s., 

Rajčianska 162, 831 54 Bratislava, Odštepný závod Žilina, Hviezdoslavova 6, 010 01 

Žilina (ďalej len „stavebník“) žiadosť o vydanie územného rozhodnutia „12550 – Krásno nad 

Kysucou – Kalinov – Rozšírenie NNK“ na pozemkoch parc. č. KNC 7420/74, KNC 7420/75 

(KNE 7597, KNE 7717), KNC 7420/1 (KNE 7717, KNE 7723) v extraviláne k.ú. Krásno nad 

Kysucou, m.č. Kalinov. 

  Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

  Dňa 20.04.2020 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 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. 
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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. 

 

 

Príloha:  Situácia umiestnenia stavby 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Ing. Jozef Grapa 

                                                                                     Primátor mesta                     

 

 

Doručuje sa: 

1. ELZA-Elektromontážny závod Bratislava a.s., Rajčianska 162, 831 54 Bratislava 

Odštepný závod Žilina, Hviezdoslavova 6, 010 01 Žilina - Navrhovateľ 

2. EPM TRADE s.r.o., Hôrky 316, 010 04 Žilina - projektant 

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

4. Ostatným účastníkom konania sa oznámenie 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. Oznámenie 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. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke č. 2927/8, 010 47 Žilina 

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

3. Orange Slovensko a.s. – Michlovsky, spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 
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4. Energotel, a.s. Miletičová 7, 821 08 Bratislava 

5. O2 Slovakia, s,r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 

6. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 

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

8. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik – Odštepný závod 

Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany 

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

10. Okresný úrad Čadca, (odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor krízového 

riadenia, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií) Palárikova 91, 022 01 

Čadca 

11. Okresný úrad Čadca, Pozemkový a lesný odbor, Pozemkové oddelenie Palárikova 95, 

022 01 Čadca 

12. Slovenská správa ciest, IVSC, Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina 

13. Správa ciest ŽSK, závod Kysuce, A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca 

14. Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 

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

16. MVSR, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorat Čadca, 

Palárikova 977/25, 022 01 Čadca 

17. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca 

18. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, Detašované 

pracovisko Stred, ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica 

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

01 Čadca 

 

Vyvesené dňa : 19.05.2020       Zvesené dňa: .............................................. 

 

 

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

                       Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

 

Na internetovej stránke zverejnené od 19.05.2020    do .............................................................. 

 

 

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


