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

________________________________________________________ 
Číslo záznamu: 10101/2019              V Krásne nad Kysucou, 16.01.2020 

Číslo spisu: 84 

Vybavuje: Mgr. Poništiak 

E-mail: ponistiak.stefan@gmail.com 
 
 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

 

Mesto Krásno nad Kysucou, sídlom 1. Mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou podalo 

dňa 27.08.2019 návrh na vydanie stavebného povolenia stavby: „Chodník na ulici Žilinská 

v meste Krásno nad Kysucou“ na pozemkoch č. p. KN-C 372/1, 2177, 2180/3, 12417/46, 

12420/2 v k. ú. Krásno nad Kysucou. Ide o objekty SO 01: Chodník pri štátnej ceste III/2017 

a III/2014 a SO 03: Úprava križovatky štátnych ciest III/2017 a III/2014. Dňom podania 

návrhu bolo začaté stavebné konanie. 

Mesto Krásno nad Kysucou, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov (ďalej len ,,stavebný zákon“) a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) posúdil  predložený 

návrh podľa § 62 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi 

štátnej správy a posúdil vyjadrenia účastníkov konania a na  základe  tohto  posúdenia  podľa  

§ 66 stavebného zákona a § 16 cestného zákona 

povoľuje 

 

stavbu: „Chodník na ulici Žilinská v meste Krásno nad Kysucou“ na pozemkoch č. p. 

KN-C 372/1, 2177, 2180/3, 12417/46, 12420/2 v k. ú. Krásno nad Kysucou  

v objektovom zložení: 

SO 01: Chodník pri štátnej ceste III/2017 a III/2014 

SO 03: Úprava križovatky štátnych ciest III/2017 a III/2014  

žiadateľovi: Mesto Krásno nad Kysucou, sídlom 1. Mája 1255, 023 02  Krásno nad 

Kysucou. 

Popis stavby: 

Projekt rieši vybudovanie ľavostranného chodníka na Ul. Žilinská – cesta č. III/2017 

(kategória cesty: C 7,5/60), s novým priechodom pre chodcov pred križovatkou ulíc Žilinská 

a ul. Štefana Kováča - cesta č. III/2014, kde pokračuje po pravej strane po ul. Štefana Kováča 

k novému priechodu a následne pokračuje po ľavej strane kde bude existujúci chodník 

vybúraný a nahradený novým chodníkom, ktorého poloha sa posunie smerom k existujúcemu 

plotu z dôvodu pretrasovania cesty III/2014. V rámci projektu je navrhnutá aj dažďová 

kanalizácia a kalová jama na začiatku dažďovej kanalizácie (povoľuje orgán štátnej vodnej 

správy v samostatnom vodohospodárskom konaní). 

Objektová skladba povoľovanej stavby:  

SO 01: Chodník pri štátnej ceste III/2017 a III/2014 

SO 03: Úprava križovatky štátnych ciest III/2017 a III/2014 

Nový chodník bude vybudovaný v existujúcom zelenom páse, v ktorom je existujúci rigol. 
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Rigol bude zasypaný a nahradený novou dažďovou kanalizáciou s odvodnením cesty 

uličnými vpusťami, ktorá sa napája na existujúcu dažďovú kanalizáciu. Je rozdelený na tri 

úseky. Nový chodník sa napája na začiatku a konci na existujúce, čím je vytvorená sieť 

chodníkov zlepšujúca bezpečnosť chodcov. Chodník je rozdelený na 3 úseky: „Úsek 1“ 

v dĺžke 214 m  začína v cestnom staničení ST KM 2.838 00 a konči v staničení ST KM 3.064 

00, je orientovaný na ľavej strane cesty (cesta III/2017). Je šírky 2,0 m.  V mieste existujúcich 

betónových vjazdov a miestnej križovatky je prerušený, resp. znížený v mieste prejazdov na 

súkromné pozemky. V staničení ST KM 3.064 00 je navrhnutý nový priechod pre chodcov 

kolmo na os cesty v šírke 3,0 m a dĺžke 7,5 m ktorým sa prejde na pravú stranu cesty. 

Následne bude pokračovať označený ako „Úsek 2“ v dĺžke 31,5 m, ktorý začína v staničení 

ST KM 3.0641 00 na ul. Žilinská a končí v staničení ST KM 0.027 50 na ul. Štefana Kováča. 

Je šírky 1,25 m a bude vybudovaný na pravej strane v tesnej blízkosti exitujúcej budovy 

s pokračovaním po ceste  III/2014 čím sa cesta zúži, čoho dôsledkom je posun križovatky do 

zeleného pásu tak, aby boli zachované pôvodné šírkové usporiadania križovatky a v mieste 

rozšírenia do zeleného pásu budú vybudované nové konštrukčné vrstvy vozovky. V staničení 

ST KM 0.027 50 bude vybudovaný nový priechod pre chodcov šírky 3,0 m a dĺžky 7,305 m 

kolmo na os cesty, ktorým sa prejde na ľavú stranu cesty, kde sa napája existujúci chodník 

šírky 1,25 m. Tento chodník bude na dĺžke 19,0 m vybúraný a bude vybudovaný nový šírky 

1,25 m, ktorý bude posunutý do zeleného pásu čo najbližšie k existujúcemu betónovému 

plotu, (resp. ako to umožní poloha existujúcich stĺpov). Tento posun je ako dôsledok 

pretrasovania križovatky aby boli zachované  pôvodné šírkové usporiadanie cesty čím bude 

zachovaná bezpečnosť a plynulosť dopravy. Tento úsek je označený ako „Úsek 3“ v dĺžke 

19,0 m a začína v staničení ST KM 0.027 50 a končí v ST KM 0.048 00. Nové priechody pre 

chodcov budú osvetlené. Priechod 1 – je nutné osadiť nový stĺp verejného osvetlenia na pravú 

stranu cesty s dlhým výložníkom. Priechod 2 bude osvetlený z existujúceho verejného 

osvetlenia, ktoré bude presmerované nad priechod s novým dlhým výložníkom. Nové 

priechody budú označené novým zvislým trvalým dopravným značením IP6, 2 ks na každý 

priechod. Chodníky pri oboch priechodov pre chodcov budú obsahovať bezpečnostné prvky 

pre vstup imobilných a nevidiacich, tzn. varovný a vodiaci signálny pás a taktiež bude použitý 

nábehový obrubník, ktorého osadenie do roviny asfaltu zabezpečí bezbariérový vstup. 

Chodník bude spádovaný 2% sklonom do cesty, kde dažďovú budú odvádzať navrhnuté 

uličné vpuste. 

V staničení ST KM 2.938 00 po staničenie ST KM 3.064 00 bude osadená do päty svahu 

drenážna rúra DN 160, uložená do štrkopieskového rigolu s ílovým tesnením. Celý rigol je 

obalený do geotextílie 200 g, ktorá zabraní vyplavovaniu drobných častí zeminy do drenážnej 

rúry a tým by došlo k jej znefunkčneniu. Drenážne rúry sú zaústené do navrhovanej dažďovej 

kanalizácie približne v miestach navrhovaných uličných vpustí. Sieť drenážnych rúr 

zabezpečí odvodnenie a stabilizáciu svahu nad chodníkom. 

Vybudovaním chodníka sa bezpečnosť chodcov výrazne zvýši. Odvodnenie komunikácie 

bude zabezpečené novou dažďovou kanalizáciou na pravej strane ktorá je navrhnutá pod 

chodníkom. Pravá strana komunikácie je ukončená nespevnenou krajnicou, do ktorej vteká 

príslušná časť dažďových zrážok podľa strechovitého sklonu existujúcej cesty, resp. klopenia 

celej komunikácie.  

V rámci tohto stavebného objektu je aj vybudovanie oporného múra hr. 400 mm. Múr je 

dĺžky 4,65m a je vybudovaný v staničení ST KM 2.908 00, v mieste existujúceho priepustu. 

Je z betónu C30/37/XF4, s kari sieťou 8/100 mm – 8/100 mm, pri oboch povrchoch, osadenej 

pri betonáži základu.  

Základ oporného múra je široký 600 mm, hĺbky 1200 mm od dna rigola. Betón základu je 

C16/20. Oporný múr oddeľuje nový chodník od existujúcej priekopy s rigolom a studňou. 

Voda z rigola a studne bude zaústená do novej dažďovej kanalizácie, pričom cez navrhovaný 

oporný múr bude prevedená v PVC rúre DN 300, zaústenej do zbernej kanalizačnej 
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monolitickej šachty č.2. Existujúci rigol bude spevnený tvárnicami TBM 1/60 do betónového 

lôžka. Rigol bude napojený na rúru PVC 300 podľa príslušného detailu s požadovaným 

výškovým osadením. Na oporný múr je osadené nové jednoduché zábradlie.  

V staničení ST KM 3.066 00 je navrhnutá nová kalová jama s vnútorným rozmerom 

1500/1500 mm. Šírka stien je 300 mm. Betón šachty je C30/37/XF4 s kari sieťou 8/100mm – 

8/100mm, pri oboch povrchoch, osadenej pri betonáži základu. Na kalovej jame je z troch 

strán osadené jednoduché zábradlie a ochranná mreža, ktorá musí byť zabezpečená proti 

vniknutiu do kalovej jamy bezpečnostným zámkom. Do kalovej jamy je zaústený rigol 

z TBM1/60 tvárnic ktorým je spevnený existujúci rigol na dĺžke 5 m. Kalová jama musí byť 

funkčná, pravidelne zbavovaná nánosov tak, aby nedochádzalo k znečisteniu navrhovanej 

dažďovej kanalizácie ktorá začína od tejto kalovej jamy. 

Pre uskutočnenie stavby určuje špeciálny stavebný úrad tieto podmienky: 

- stavba „Chodník na ulici Žilinská v meste Krásno nad Kysucou“ bude umiestnená na 

pozemkoch č. p. KN-C 372/1, 2177, 2180/3, 12417/46, 12420/2 v k. ú. Krásno nad 

Kysucou podľa právoplatného územného rozhodnutia č. Výst. č. 791/429/2019 zo dňa 

15.07.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.08.2019 a bolo vydané obcou Zborov 

nad Bystricou, 

- stavba bude uskutočnená podľa schválenej projektovej dokumentácie vypracovanou 

odborne spôsobilou osobou: Ing. Peter Maretta, Jána Ťatliaka 1782/1, 026 01 Dolný 

Kubín, overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, prípadné ďalšie zmeny nesmú 

byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu, 

- stavba bude uskutočnená dodávateľsky, stavebník do 15 dní od ukončenia výberového 

konania oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby, 

- pri uskutočňovaní stavby je  nutné dodržiavať predpisy týkajúce  sa bezpečnosti  práce a 

technických  zariadení v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach  

a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 

pracovných činností v znení neskorších predpisov, 

- pred začatím stavebných prác zabezpečí stavebník vytýčenie podzemných vedení ich 

správcami /Slovak Telekom a. s., SSD a. s., SEVAK a. s., SPP-Distribúcia, a. s., Mesto 

Krásno nad Kysucou, prípadne iné/,  

- počas výstavby  budú  dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie 

stavieb stanovené § 48 – § 53 stavebného zákona, 

- stavba bude dokončená do 1 roka od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia, 

- stavba nebude napojená na inžinierske siete, 

- stavenisko bude umiestnené  na pozemku č. p. KN-C 6417/16 v k. ú. Krásno nad Kysucou 

v súlade s podmienkami podľa § 43i ods. 3 stavebného zákona, 

- stavebnými prácami nesmie dôjsť k poškodeniu susedných nehnuteľností, prípadne 

vzniknuté škody je stavebník povinný bezodkladne odstrániť, resp. nahradiť podľa 

všeobecne platných predpisov o náhrade škody, 

- za priestorové vytýčenie stavby je zodpovedný stavebník v súlade s § 75a ods. 1 a ods. 2 

stavebného zákona, 

- stavebník dodrží podmienky určené dotknutými orgánmi štátnej správy:  

1. Správa ciest ŽSK a Úrad ŽSK  pod č. 044/2019/SCŽSK-156 zo dňa 25.06.2019: 

súhlasí s výstavbou stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie v prípade, že 

budú dodržané nasledujúce podmienky: 
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- Termín prác vopred oznámiť a k výkonu prác prizvať zástupcu SC ŽSK, závodu 

Kysuce (tel. č. 0918 370 253), ktorý na mieste upresní naše podmienky. 

- Práce realizovať v období od apríla do 15. októbra príslušného kalendárneho roka, 

aby sa netvorili prekážky pri výkone zimnej údržby cesty. 

- Pred vybudovaním obrubníkov zarezať živičné vrstvy vozovky v potrebnej hrúbke. 

- Na úseku výstavby navrhovaného chodníka musí byť zachovaná jestvujúca šírka 

jazdného pásu cesty III/2014 a III/2017. 

- Žiadame dodržať nasledovné konštrukčné vrstvy vozovky v mieste rozšírenia jazdného 

pruhu (SO 03): 

- Konštrukčné zloženie vozovky: 

o  ACo 11 (II) 50 mm 

o  spojovací postrek 0,5 kg/m2 

o  ACl 16(II)  70 mm 

o spojovací postrek 0,5 kg/m2 

o  ACp 22 (OKS II) (zostatok po odfrézovaní) 80 mm  

o  vibrovaná štrkodrva so zaklinovaním fr. 0-32 mm 120 mm 

o  vibrovaná štrkodrva so zaklinovaním fr. 0-63 mm 180 mm 

Spolu 500 mm 

 

- Vozovku požadujeme uviesť do pôvodného stavu (doasfaltovať). Miesto spoja 

pôvodnej vozovky s novou časťou vozovky požadujeme utesniť trvale pružnou 

asfaltovou zálievkou (resp. inou porovnateľnou hmotou). 

- Uličné vpuste budú osadené výlučne do chodníka resp. jeho obrubníka. 

- Žiadame predložiť hydrostatický výpočet prietočnosti zrážkových vôd pri ceste 

III/2017. 

- Po ukončení predmetnej stavby zostane navrhovaná dažďová kanalizácia v majetku 

investora a nebude odovzdané do majetku ŽSK. 

- Investor sa zaviaže, že na vlastné náklady zabezpečí pravidelné čistenie celej dažďovej 

kanalizácie a kalovej jamy min. 2x ročne (v máji a v októbri) a na vyžiadanie správcu 

cesty III. triedy. 

- V prípade, že výstavbou predmetnej stavby dôjde k narušeniu odvodnenia telesa cesty 

III. triedy, investor zabezpečí odstránenie poruchy na vlastné náklady, podľa 

požiadaviek správcu cesty III. triedy. 

- Priechody pre chodcov a jeho osvetlenie realizovať v zmysle platnej legislatívy a 

platných STN noriem. 

- Na križovatkový úsek III/2014 s III/2017, kde je na ceste III/2017 v ckm cca 3,062 

navrhnutý priechod pre chodcov žiadame navrhnúť bezpečnostné prvky na zabránenie 

stretu chodcov s motorovými vozidlami. 

- Stavebník zabezpečí, aby počas realizácie stavby nedochádzalo k znečisťovaniu 

vozovky stavebnou činnosťou. V prípade, že dôjde k znečisteniu vozovky, je 

zodpovedný za vyčistenie cesty bezprostredne po jej znečistení. 

- Stavebné práce nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na ceste III. 

triedy. Stavebný materiál uskladniť mimo telesa cesty. 
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- Dočasné a trvalé dopravné značenie odsúhlasené OR PZ, ODI v Čadci zabezpečí 

investor na vlastné náklady. Nové trvalé dopravné značenie (IP6) bude po kolaudácii 

stavby bezplatne prevedené do správy SC ŽSK, závod Kysuce. 

- Investor zodpovedá za všetky prípadné škody spôsobené na majetku ŽSK alebo tretích 

osôb, ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou stavby. 

- Vlastník nehnuteľností susediacich s cestou III. triedy je povinný strpieť činnosti 

súvisiace s bežnou  a zimnou údržbou (zmierňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti 

pozemných komunikácií, ktoré sú spôsobené zimnými poveternostnými podmienkami - 

odstraňovanie snehu, posyp vozoviek,...) cesty bez nároku na finančné odškodnenie za 

prípadné škody, ktoré vniknú pri údržbe cesty. 

- Pri akomkoľvek inom zásahu do telesa cesty III/2014 a III/2017 nás požiadajte o 

vyjadrenie. 

- Na práce vykonané zásahom do telesa cesty požadujeme záručnú dobu 60 mesiacov od 

ukončenia prác (odo dňa písomného prevzatia stavebných prác pracovníkom SC 

ŽSK). Po dobu trvania záručnej doby je žiadateľ povinný priebežne a bez meškania 

odstraňovať poruchy vzniknuté v dôsledku zásahu do telesa cesty. 

- V prípade potreby SC ŽSK, závod Kysuce týmto zároveň súhlasí s vydaním 

rozhodnutia na zvláštne užívanie cesty a s vydaním povolenia na čiastočnú uzávierku 

cesty. 

- Ukončenie prác pri zásahu do telesa cesty požadujeme písomne oznámiť zástupcovi 

správcu cesty (vhodné zaslať fotodokumentáciu z miesta zásahu), následne bude 

uskutočnené preberacie konanie zásahu do telesa cesty a spísaný zápis s termínom 

záručnej doby. 

- V prípade dotyku predmetnej stavby s pozemkom vo vlastníctve Žilinského 

samosprávneho kraja, sa o ďalšom postupe informovať na odbore správy majetku 

Žilinského samosprávneho kraja. 

- Na základe tohto vyjadrenia investor stavby požiada Okresný úrad Čadca, odbor CD 

a PK o príslušné povolenia. 

S vydaním územného rozhodnutia, stavebného povolenia pre stavbu „Chodník na ulici 

Žilinská v meste Krásno nad Kysucou” a jej realizáciou súhlasíme pri dodržaní hore 

uvedených podmienok. Toto stanovisko je spoločným stanoviskom Správy ciest 

Žilinského samosprávneho kraja, ako správcu cesty č. III/2052 a Žilinského 

samosprávneho kraja ako vlastníka uvedenej cesty. 

2. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Čadci, ODI pod č. ORPZ-CA-ODI-16-

167/2019 zo dňa 27.06.2019: súhlasí s projektovou dokumentáciou stavby pre účely 

vydania územného rozhodnutia, stavebného povolenia a určenia pre dočasné 

dopravné značenie za nasledovných podmienok: 

- Dočasné dopravné značenie musí byť vyhotovené a rozmiestnené v súlade s STN 01 

8020 - Dopravné značky na pozemných komunikáciách, v súlade so zákonom č. 

8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade 

s vyhláškou č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z. z. 

- Žiadame prizvať dopravného inžiniera Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ 

v Čadci (t. č. 0961423511) na kontrolu správnosti osadenia trvalého a prenosného 

dopravného značenia. 

- V rámci stavby žiadame prijať také opatrenia, ktoré budú zamedzovať 

poškodzovaniu a znečisťovaniu pozemných komunikácií. 
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- Ak dôjde počas stavebných prác k znečisteniu pozemných komunikácií alebo 

dopravného značenia žiadame zabezpečiť ich bezodkladné očistenie. 

- Zhotoviteľ je zodpovedný za osadenie a montáž dopravných značiek odborne 

spôsobilou osobou a je povinný udržiavať dopravné značenie v zodpovedajúcom 

stave počas celého trvania prác v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou 

a technickými predpismi, 

- V prípade potreby zabezpečiť reguláciu cestnej premávky náležite poučenými a 

"vystrojenými osobami, 

- Žiadame informovať ODI Čadca (t. č. 0961423511) o termíne uskutočnenia prác 

minimálne 3 dni vopred. 

3. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-CA-OSZP-

2018/008452 zo dňa 03.07.2018: z hľadiska odpadového hospodárstva nemá námietok 

za podmienok: 

- Dodávateľ stavby, ktorý je zároveň pôvodcom odpadu bude odpad zhromažďovať tak, 

aby nenarušoval  estetický ráz krajiny a podľa potreby zabezpečí jeho okamžité 

zhodnotenie alebo zneškodnenie 

- Nevyužité odpady budú zneškodňované skládkovaním na skládke, ktorý ma udelený 

súhlas na prevádzkovanie v zmysle § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, príp. 

integrované povolenie v zmysle zákona č. 245/2003 Z. z. o IKPZ v znení neskorších 

predpisov, 

- Investor stavby ku kolaudácii stavby zabezpečí doklady od predchádzajúceho držiteľa 

odpadov o spôsobe nakladania s odpadmi počas realizácie stavby a tieto predloží ku 

kolaudačnému konaniu. 

4. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-CA-OSZP-

2018/008444-002 zo dňa 06.07.2018: v zmysle zákona 364/2004 Z. z. o vodách je na 

zariadenie dažďovej kanalizácie a na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku potrebné 

povolenie orgánu štátnej vodnej správy (§ 26, § 21 vodného zákona). 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.  

5. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-CA-OSZP-

2018/008440-002 zo dňa 18.07.2018: je možné na stavbu vydať územné rozhodnutie 

za splnenia nasledovných podmienok: 

- Počas stavebných prác dbať na ochranu príp. vzrastlej zelene, výkopovú rýhu viesť 

tak, aby nedošlo k poškodeniu koreňovej sústavy drevín, 

- V prípade nevyhnutného a odôvodneného výrubu drevín postupovať v zmysle § 47 

zákona o ochrane prírody a krajiny, 

- Prebytočnú výkopovú zeminu neukladať do 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. 

6. Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č. OU-CA-

OCDPK-2018/008614 zo dňa 27.06.2018: 

- Stavebník je povinný rešpektovať vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií 

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. 
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a III: triedy iným než zvyčajným spôsobom (rozkop, pretlak, nadzemné vedenie, 

umiestňovanie, skladanie a nakladanie predmetov, zariadení alebo materiálu na 

ceste...), je stavebník povinný požiadať cestný orgán o povolenie na zvláštne užívanie 

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

35/1984 Zb.. Stavebník je zároveň povinný rešpektovať osobitné podmienky tohto 

povolenia. 

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

uzatvoreniu premávky na pozemných komunikáciách II. a III. triedy je stavebník 

povinný požiadať o povolenie na čiastočnú alebo úplnú uzávierku pozemných 

komunikácií cestný správny orgán v zmysle § 7 zákona č. 135/1961 Zb. a § 10 

vyhlášky č. 35/1984 Zb., kde budú určené osobitné podmienky, za ktorých bude možné 

pozemnú komunikáciu uzavrieť. 

- Pri stavebných prácach, ktoré sa svojou činnosťou dotýkajú cestného ochranného 

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

OCDPK o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme 

predmetných pozemných komunikácií 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 vykonávania štátneho odborného dozoru nad 

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

135/1961 Zb.. 

- Pred osadením  dočasného (prenosného) a trvalého dopravného značenia pri 

pozemnej komunikácii 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 OU CA OCDPK o jeho určenie. 

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

pozemných komunikáciách II. a III: triedy, je stavebník povinný požiadať OU CA 

OCDPK, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a ods. 3 zákona č. 135/1961 

Zb. a v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb., o vydanie povoľovacieho dokumentu. 

- 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. 

7. Okresný úrad Čadca, odbor krízového riadenia pod č. OU-CA-OKR-2018/008580-002 

zo dňa 26.06.2018: súhlasí bez pripomienok 

8. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci pod č. ORHZ-CA2-

2019/000213-002 zo dňa 15.05.2019: k takýmto stavbám stanoviská nevydáva 

9. Slovak Telekom, a. s. pod č. 6611916784 zo dňa 17.06.2019: 

- Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností 

Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 

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

určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo 

stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou 

súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné: 

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. 

z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane 

proti rušeniu. 
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2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v 

prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak 

uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si 

stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, 

pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred 

spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. 

s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK 

prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Rastislav Kubík, 

rastislav.kubik@telekom.sk, +421 41 5001398 

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do 

projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie 

tejto povinnosti zodpovedá projektant. 

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. 

z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s 

vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať 

prekládku SEK. 

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze 

zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 

existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 

telekomunikačných vedení a zaradení. 

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 

nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo 

DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť 

proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením 

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

platnom znení.  

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

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

zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je 

stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a .s. 

a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom 

záujmovom  území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú 

napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto 

upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 

prevádzkovateľov týchto zariadení. 

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 

na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. na 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 účinnosti 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, 

https://www.telekom.sk/vyjadrenia
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žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať 

alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a . s. 

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 

verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre 

územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 

elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

Všeobecné podmienky ochrany SEK 

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK 

Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného 

pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. 

povinný zabezpečiť:  

 Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených 

zamestnancom Slovak Telekom, a .s. 

 Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia 

 Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia 

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s 

preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: 

Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777 474. 

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

s rôznou funkčnosťou. 

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, 

je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že 

zabezpečí: 

 Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na 

povrchu terénu 

 Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, 

s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, 

ktoré boli na jeho ochranu stanovené 

 Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú 

odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej 

polohy na povrchu terénu 

 Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a 

zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali 

nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) 

 Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, 

krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej 

polohy zariadenia 

 Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) 

 Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 

0800123777 
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 Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že 

spoločnosť Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za 

zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia) 

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie 

tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je 

potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 

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

v plnom rozsahu. 

10. SEVAK, a. s. pod č. O18015508/Aka zo dňa 13.07.2018: s vydaním stavebného 

povolenia pre horeuvedenú stavbu v k. ú. Krásno nad Kysucou súhlasíme. 

- Navrhovanou stavbou dôjde ku kolízií s potrubím verejného vodovodu (VV) rPE DN 

100mm a LT DN 80mm. Upozorňujeme, že v záujmovom území stavby sa nachádzajú 

vodovodné prípojky (VP) k jednotlivým nehnuteľnostiam, ktoré nie sú v správe a 

majetku našej spoločnosti. Informácie o nich Vám poskytnú ich majitelia. Situáciu s 

orientačným zakreslením našich podzemných vedení (výstup z GISu) Vám zasielame v 

prílohe. 

- 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. 

- Žiadame predmetné podzemné vedenia a ich ochranné pásmo v plnom rozsahu 

rešpektovať. Ochranné pásmo VV v zmysle zákona o verejných vodovodoch a 

kanalizáciách č. 442/2002 Zb. z. § 19 je 1,5 m (do DN 500 vrátane) od bočného 

pôdorysného okraja potrubia na obe strany. V pásme ochrany VV je zakázane 

vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné 

zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu 

alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať 

skládky, vykonávať terénne úpravy. 

- Výkopové práce v ochrannom pásme VV a VP a pri križovaní s nimi požadujeme 

vykonávať ručne, v otvorenom výkope. 

- Hutnenie podložia v mieste dotyku s VV a VP realizovať po vrstvách vibračnými 

zariadeniami takým spôsobom, aby dynamické rázy pri hutnení nepoškodili potrubia 

vodovodu a kanalizácie v danej lokalite. 

- V rámci stavebných prác žiadame zdvihnúť do úrovne budúcej nivelety chodníka 

všetky prípadne poklopy na vodovodnom potrubí. V prípade poškodených poklopov 

tieto vymeniť za nové. Ich funkčnosť požadujeme preveriť za prítomnosti našich 

pracovníkov z prevádzky SEVAK a. s. Žilina. O zistenom stave vyhotoviť zápis do 

stavebného denníka. Tento zápis bude slúžiť ako po realizačné vyjadrenie. 

- Odkryté miesta na vodovodnom potrubí musia pred zásypom skontrolovať naši 

zástupcovia z HS vodovody. 

- K dažďovej kanalizácii (SO 03) sa nevyjadrujeme, nakoľko naša spoločnosť SEVAK a. 

s. nie je prevádzkovateľom dažďovej kanalizácie. 

11. SPP-Distribúcia, a. s. č. TD/NS/0601/2018/Ki zo dňa 09.08.2018: 

- Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania 

nasledujúcich podmienok:  



11 

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

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

stavebník povinný požiadať SPP—D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 

zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP — 

distribúcia, a. s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo 

elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-

D (www.spp-distribucia.sk), 

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 

prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne 

vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania 

nepresiahne 1 hodinu, 

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských 

zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP—D (p. Marián Kuchár, tel. č. +421 41 242 

4107) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác, 

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 

činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu 

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

rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, 

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

realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na 

každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 

až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia 

strojových mechanizmov, 

- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 

obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia 

výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a 

manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané 

povolenie SPP-D, 

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

zabezpečené proti poškodeniu, 

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by 

zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu 

požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej 

úrovne terénu, 

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

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

- 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, 

http://www.spp-distribucia.sk/
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- 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, TPP 702 02, 

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 

a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 

plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 

73 6005 a TPP 906 01 , 

- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 

Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a 

pod., 

OSOBITNÉ PODMIENKY: 

- Po vykonaní odstránenia vrchných vrstiev do potrebnej hĺbky v mieste budovania 

chodníka pred zhotovením jednotlivých vrstiev požadujeme prizvať zástupcu 

prevádzkovateľ (Ing. Kuchár) ku kontrole či nedošlo k obnaženiu plynovodu, k 

narušeniu výstražnej fólie a obsypu. 

12. Stredoslovenská distribučná, a. s.: č. stanoviska 4600052090-20 zo dňa 05.06.2019: k 

existencii energetických zariadení v majetku SSD, a. s. Vyjadrenie k územnému 

a stavebnému konaniu. 

1. V predmetnej lokalite k. ú. Krásno nad Kysucou sa v záujmovom území stavby: 

Chodník na ulici Žilinská v meste Krásno nad Kysucou“, podľa predloženej 

situácie, 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 110 kV vzdušné, červenou  prerušovanou čiarou VN vedenia 

22kV vzdušné, červenou plnou čiarou VN vedenia 22kV podzemné, zelenou 

prerušovanou čiarou 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. 

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. 

http://www.ssd.sk/
https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv
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7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor 

prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo 

potvrdia buď v „Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia“ resp. zápisom do 

stavebného denníka. 

8. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný 

priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a 

rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho 

zariadenia. 

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

vedenia tretích osôb. 

10. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 6 mesiacov odo dňa jeho vystavenia. 

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

povolenia pri splnení „Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby“, ktoré sú 

zverejnené na stránkach www.ssd.sk a pri dodržaní podmienok tohto vyjadrenia. 

- na stavbu budú použité vhodné stavebné výrobky v súlade so zák. č. 133/2013 Z. z. o 

stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- stavebník požiada príslušný cestný orgán (Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií) o povolenie na zvláštne užívanie cestných komunikácií 

a určenie dopravného značenia, 

- stavebník požiada Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie – 

ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad, o povolenie na 

objekt SO 02 vo vodoprávnom konaní– nakoľko ide o vodnú stavbu v zmysle § 

364/2004 Z. z. o vodách, 

- stavebník je povinný oznámiť písomne stavebnému úradu začatie stavby, 

- stavebník je povinný označiť stavbu na stavenisku – oznámenie bude vyvesené 24 hodín 

denne a bude obsahovať: názov stavby, číslo a deň právoplatného stavebného povolenia, 

deň začatia výstavby, plánovaný termín dokončenia stavby, meno a adresu stavebníka, 

názov zhotoviteľa,  

- povolená stavba podlieha kolaudácii v zmysle § 76 stavebného zákona. 

 

Posúdenie projektovej dokumentácie si vyhradili v konaní Správa ciest Žilinského 

samosprávneho kraja, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Čadci, Okresné riaditeľstvo 

hasičského a záchranného zboru v Čadci, Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií, Okresný úrad Čadca, odbor krízového riadenia, Okresný úrad 

Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Stredoslovenská distribučná, a. s., SEVAK, a. 

s., Slovak Telekom, a. s., Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia, a. s. 

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach: 

V konaní neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky.  

S výstavbou sa môže začať, až keď stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť v 

zmysle § 52  ods. 1  zák.  č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov.  

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo 

právoplatnosť, nebola stavba začatá v súlade s § 67 ods. 2 stavebného zákona. 
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O d ô v o d n e n i e 

Mesto Krásno nad Kysucou, sídlom 1. Mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou podalo 

dňa 27.08.2019 návrh na vydanie stavebného povolenia stavby: „Chodník na ulici Žilinská 

v meste Krásno nad Kysucou“ na pozemkoch č. p. KN-C 372/1, 2177, 2180/3, 12417/46, 

12420/2 v k. ú. Krásno nad Kysucou. Ide o objekty SO 01: Chodník pri štátnej ceste III/2017 

a III/2014 a SO 03: Úprava križovatky štátnych ciest III/2017 a III/2014. Dňom podania 

návrhu bolo začaté stavebné konanie. 

Stavebný úrad oznámením č. 10101/2019 zo dňa 27.08.2019 v súlade s § 61 

stavebného zákona oznámil začatie stavebného konania a upustil od ústneho pojednávania 

a miestneho zisťovania k podkladom pre vydanie rozhodnutia, nakoľko boli stavebnému 

úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre vydanie 

rozhodnutia. V oznámení boli účastníci konania upozornení, že svoje námietky a pripomienky 

môžu uplatniť najneskôr v určenej lehote 7 pracovných dní a že na neskoršie podané 

pripomienky a námietky stavebný úrad neprihliadne v súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona. 

Účastníci konania a ich zástupcovia, zúčastnené osoby mali právo nazerať do spisov, 

robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov na Mestskom úrade Krásno nad Kysucou 

v rámci úradných dní a počas úradných hodín, najneskoršie však v určenej lehote. Dotknuté 

orgány mali možnosť oznámiť svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť 

svoje pripomienky a námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy 

potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu 

pred jej uplynutím predĺži. Ak dotknutý orgán, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote 

svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním 

sledovaných záujmov súhlasí v zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona. 

V uvedenom termíne nebola uplatnená žiadna pripomienka ani námietka.  

Navrhovateľ predložil v konaní LV č. 3396 na pozemky pod stavbou, katastrálnu 

mapu, súhlas vlastníkov nehnuteľností Márie Zuzčákovej a Stanislava Galgánka, vyjadrenie 

k stavbe od Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci č. ORHZ-CA2-

2019-000213-002 zo dňa 15.05.2019, súhlasné stanoviská k stavbe od Okresný úrad Čadca, 

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-CA-OCDPK-2018/008614 zo dňa 

27.06.2018,  Okresný úrad Čadca, odbor krízového riadenia č. OU-CA-OKR-2018/008580-

002 zo dňa 26.06.2018, Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-

CA-OSZP-2018/008452 zo dňa 03.07.2018, OU-CA-OSZP-2018/008444-002 zo dňa 

06.07.2018 a OU-CA-OSZP-2018/008440-002 zo dňa 18.07.2018, Stredoslovenská 

distribučná, a. s. č. 4600052090-20 zo dňa 05.06.2019, Sevak, a. s. O18015508/Aka zo dňa 

13.07.2018, Slovak Telekom, a. s. č. 6611916784 zo dňa 17.06.2019, SPP-Distribúcia, a. s. č. 

TD/NS/0601/2018/Ki zo dňa 09.08.2018, Správa ciest ŽSK a Úrad ŽSK  pod č. 

044/2019/SCŽSK-156 zo dňa 25.06.2019, Okresné riaditeľstvo policajného zboru Čadca č. 

ORPZ-CA-ODI-16-167/2019 zo dňa 27.06.2019 a 2x projektovú dokumentáciu stavby 

v súlade s § 9 Vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona. 

Pozemky sú umiestnené v zastavanom území mesta Krásno nad Kysucou. Stavba je 

v súlade s Územným plánom Mesta Krásno nad Kysucou aj podľa vyjadrenia č. 10709/2019 

zo dňa 11.09.2019. 

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a 

bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane 

obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené  záujmy  účastníkov konania. Dokumentácia  

stavby  spĺňa  základné požiadavky na stavby podľa § 43d a § 47 stavebného zákona.  

Podľa § 62 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad zabezpečí stanoviská dotknutých 

orgánov, ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie účastníkov konania a ich námietky.  
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Podmienky dotknutých orgánov boli zosúladené a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.  

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

rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. 

Správny poplatok sa podľa § 4 ods. 1 zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 

v znení neskorších predpisov nevyrubuje.  

 

P o u č e n i e 

Podľa § 53 a § 54  zákona č. 71/1967  Zb. o správnom  konaní proti tomuto 

rozhodnutiu sa  možno odvolať v  lehote 15 dní  odo dňa doručenia rozhodnutia podaním  na 

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

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov v zmysle zák. č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. 

                                              

Známi účastníci konania: 

1. Mesto Krásno nad Kysucou, Ul. 1. Mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou  

2. Mária Zuzčáková, Krásno nad Kysucou č. 1331, 023 02 Krásno nad Kysucou 

3. Stanislav Galgánek, Krásno nad Kysucou č. 92, 023 02 Krásno nad Kysucou 

4. Milada Jarabicová, Krásno nad Kysucou 1478, 023 02 Krásno nad Kysucou 

5. MUDr. Milan Galgánek, Hviezdoslavova 1952/3, 022 01 Čadca 

6. Mgr. Anna Paľuchová, Horný Vadičov 555, 023 45 Horný Vadičov 

7. Maretta projekt, s. r. o. - Ing. Peter Maretta, Jána Ťatliaka 1782/1, 026 01 Dolný Kubín 

8. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 47 Bratislava 11 

9. Všetkým známym účastníkom konania a ostatným účastníkom konania na pozemkoch č. 

p. KN-C 2084/1, 2084/2, 2086, 2081/2, 2081/1, 2081/3, 2081/4, 2089, 2092, 2096, 

2097/1, 2174/1, 2178, 2180/3, 2180/2, 375/2, 376 a KN-E 2096, 2097, 2180/1, 2180/2, 

373, 374 v k. ú. Krásno nad Kysucou sa rozhodnutie doručuje podľa § 69 ods. 2 

stavebného zákona v súlade s ustanovením § 3 a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní 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. 

 

Dotknuté orgány: 

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

2. SPP- distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

3. Slovak Telekom, a. s. RTC Žilina, Poštová 1 

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

5. Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova 91, 

022 01 Čadca 

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

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

8. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Čadci, Okresný dopravný inšpektorát, 

Palárikova 977/25, 022 01 Čadca 

9. Správa ciest ŽSK, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina 

10. Úrad ŽSK, odbor dopravy, Komenského 48, 011 09 Žilina 

 
 

 

 

Ing. Jozef Grapa 

                                                             Primátor mesta 
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Vyvesené dňa.......................................   Zvesené dňa................................................ 
 

 

 

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

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 


