
Číslo záznamu: 6668/2018 V Krásne nad Kysucou, 11.12.2018
Číslo spisu: 84/2018
Vybavuj e: Mgr. Jaro slava Kuricová
Tel.: 041/43 08 928
Email: jaroslava.kuricova@mestokrasno.sk

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

Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien 
a doplnení a § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 
správy na obce a podľa § 13 ods. 5 a § 27 ods.l zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení, v znení zmien a doplnení, po preskúmaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia 
zo dňa 01.10.2018 podanej spoločnosťou CTP Beta SK, spol. s.r.o., Laurinská 18, 811 01 
Bratislava -  Staré mesto, ICO: 36697168 zastúpenou na základe plnej moci zo dňa
19.06.2017 Ing. Tomášom Činčalom, trvalé bytom Podvysoká č. 218, 023 57 Podvysoká 
o povolenie stavby s označením „CTPark Krásno nad Kysucou, KNK1 -  Hala SO 101“

v y d á v a
podľa ust. § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ust. § 10 vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 
zákona, v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov

STAVEBNÉ POVOLENIE
na stavbu s označením

„CTPark Krásno nad Kysucou, KNK1 -  Hala SO 101“
v rámci zóny priemyselného parku v severnej časti Mesta Krásno nad Kysucou za účelom 
výstavby výrobnej haly s administratívno a sociálnym vstavkom.
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Popis stavby:
Riešená stavba je v intraviláne mesta v severnej časti, v priemyselnej zóne v dostatočnej 
vzdialenosti od sídelných častí mesta Krásno nad Kysucou. Objekt CTPark KNK1 bude 
situovaný v budúcom areáli CTPark Krásno nad Kysucou. Všetky siete externej infraštruktúry 
Priemyselného parku Krásno nad Kysucou sú vybudované, alebo vo výstavbe, riešený objekt 
bude napojený na existujúce externé inžinierske siete priemyselného parku zrealizované na 
hranici areálu CTPark Krásno nad Kysucou.

Základné údaje:
Celková plocha areálu CTPark KNK1 
Celková zastavaná plocha objektov 
Celkový obostavaný objem 
Celková plocha komunikácii a chodníkov 

Komunikácie a spevnené plochy 
Chodníky pre peších 
Okapové chodníky
Svahovanie v manipulačných plochách 

Celková plocha novej zelene 
Percento zelenej plochy 
Oplotenie, vrátane brán 
Počet parkovacích státí

Objektová skladba povoľovanej stavby:
Stavebné objekty:
SO 101 - Hala KNK1

Hlavný objekt SO 101 -  hala KNK 1 má obdĺžnikový tvar a je umiestnená uprostred 
stavebného pozemku, kolmo na prístupovú komunikáciu v priemyselnom areáli, v smere 
juhovýchod-severozápad. Objekt sa funkčne delí na dve základné časti -  prízemnú halu 
a trojpodlažnú administratívnu (administratívno-sociálno-technický vstavok). Objekt má 
plochu 9258,6m2 (vrátane prístreškov logistiky) a základné osové rozmery 120x72 m (medzi 
osami 1-11), výška po hrebeň strechy je 12,4 m, svetlá výška haly pod väzníkom je 10,5 m, 
železobetónový skelet je v module 12 x 24 m. Vstavok v halovom objekte jednotky A je 
v module medzi osami 1 -  2 (severovýchodná fasáda) je trojpodlažná administratívna 
(administratívno-sociálno-technický vstavok) rozmerov osovo 12,0 x 72 m, s celkovou plochou 
cca. 3x 920 m2, ktorá je v celej dĺžke a výške požiarne oddelená od výrobno -logistickej časti 
haly. Administratíva je trojpodlažná stavba, staticky vstavaná do haly.

SO 121 -  Vrátnica
Objekt vrátnice je umiestnený pri príjazdovej komunikácii do areálu (juhozápadný roh). 

Má rozmery 5 x 3 m (s presahom strechy 7,5 x 3,6 m) a výšku 3,1m. Súčasťou vrátnice sú malá 
kuchyňa a sociálne zariadenie. Vrátnica je napojená na splaškovú kanalizáciu, vodovod, 
rozvody NN a SLP.

27380 m2 
9288,6 m2 
116401,5 m3 
8545 m2 
7550 m2 
881 m2 
84 m2 
30 m2 
9220 m2 
33,67 %
733 m, výška 2 m
pre automobily 99 (z toho 4 miesta
pre imobilných)



SO 131 -  ATS a nádrž požiarnej vody
Automatická tlaková stanica (ďalej len „ATS“) slúži ako Strojovňa požiarnej vody. ATS 

zásobuje vnútroareálový podzemný hydrantový rozvod v areáli CTPark Krásno nad Kysucou. 
ATS bude vyhotovená ako technologický kontajner situovaný v tesnej blízkosti podzemnej 
požiarnej nádrže.
Strojovňa je samostatným objektom s priamym vstupom z vonkajšieho priestoru. Pôdorysný 
rozmer strojovne ATS je 2,5 x 6 m, celková výška 3,0m

Nádrž požiarnej vody má využiteľný objem cca 45 m3, nádrž je vybavená samočinným 
doplňovaním vody z vodovodnej prípojky -10940 -  pitný vodovod, cez plavákové ventily.

SO 141 -  Drobné vonkajšie objekty
Jedná sa o doplnkové stavby, napr. prístrešky pre bicykle, relax zóna, na odpady, 

informačné panely atotémy, priestor pre zástavy, reklamný pylón a pod. Úhrnná plocha 
objektov do 200 m2.

Inžinierske objekty:
IO 10 Príprava územia

Riešené územie bolo súčasťou rozsiahleho areálu Kysuckých drevárskych závodov. 
Skrývka ornice sa v danej oblasti nepredpokladá, predpokladá sa odhumusovanie. V areály sa 
v súčasnosti nachádza spevnená plocha z prefabrikovaných cestných panelov, obslužnej 
štrkovej cesty a železobetónových základov po pôvodnej drevárskej výrobe. V rámci prípravy 
územia budú tieto odstránené a recyklované.

IO 11 HTÚ
Hrubé terénne úpravy sa budú vytvárať pod spevnenými plochami, komunikáciami 

a samotnou halou. Výška a sklony rovín HTÚ sú navrhnuté podľa potreby Haly a spevnených 
plôch. Hlavná rovina HTÚ pre halu je navrhnutá na 393,10 m n. m.

IO 20 Sadové úpravy
Stromy musia byť vysadené najmenej 2 m od podzemnej siete technickej infraštruktúry. 

V návrhu sadových úprav sa dodržiava jasný koncept výsadby zelene, tak, aby 
novovybudované zelené plochy dotvorili priemyselný park o upokojujúcu zeleň. Navrhnutá je 
zeleň pozostávajúca z ukotvených vzrastlých listnatých stromov, ktoré sú doplnené o listnaté 
a ihličnaté rastliny krovitého charakteru a trávnik.

IO 21 Oplotenie
Oplotenie je navrhnuté okolo celého areálu CTPark Krásno nad Kysucou. Oplotenie j 

navrhnuté systémové s celkovou dĺžkou 733 bm vrátane brán a bránky pre peších.

IO 60 STL pripoj ovací plynovod
Objekt haly KNK1 bude napojený pomocou pripojovacieho plynovodu (PE D50) na 

jestvujúci distribučný plynovod (PE D 110 MOP 0,3 Mpa) v priemyselnom areáli.
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IO 70 VN prípojka

V súčasnosti je v priemyselnom parku niekoľko majetkov samostatných VN zemných 
káblom. Navrhované pripojenie novej TSknkl na VN distribučnú sieť bude zrealizované z 
existujúceho VN zemného kábla linky VN114.

IO 71 Areálové rozvody NN
V projekte je uvažované s napojením objektu vrátnica, dvoch kusov čerpadiel 

odpadových vôd a stanice ATS z rozvádzača spoločnej spotreby R-CTP. Pre napojenie 
zariadenia staveniska na elektrickú energiu bude vybudovaná dočasná podzemná elektrická 
prípojka NN zo susedného areálu. Z vrátnice budú napájané brány pre vjazd do areálu 
a vjazdové závory.

IO 72 Areálové osvetlenie
Vonkajšie osvetlenie bezprostredného okolia haly je navrhnuté atikovými svietidlami 

na fasáde. Osvetlenie komunikácií okolo celého areálu a osvetlenie parkoviska je navrhnuté 
svietidlami na osvetľovacích stožiaroch výšky 10m.

Prevádzkové súbory:
PS 01 Trafostanica

Nová technologická trafostanica s označením TSknkl je atypická murovaná 
transformačná stanica s vnútorným ovládaním vybudovaná a pôdoryse navrhovanej výrobnej 
haly v jej rohovej časti. Ide o 4-priestorovú TS o rozmere cca 6,325 x 6,025 m so samostatnými 
kobkami pre 2 x Tr, samostatnou VN rozvodňou a samostatnou NN rozvodňou.

PS 03 Elektrická požiarna signalizácia a hlasová signalizácia požiaru
Elektrická požiarna signalizácia je navrhnutá ako jednostupňová s dvojstupňovou 

signalizáciou požiarneho poplachu v zmysle STN 73 0875.
Hlasová signalizácia požiaru bude dvojstupňová, ústredňa EPS signalizuje úsekový 

a všeobecný poplach.

PS 04 Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia
Objekt bude vybavený Elektrickou požiarnou signalizáciou ďalej len „EPS“) a nebude 

vybavený samočinným hasiacim zariadením (ďalej len (SHZ“). Zariadenia na odvod tepla a 
splodín horenia je navrhnuté ako prirodzené požiarne odvetranie strešnými odvetracími 
klapkami inštalovaných do oblúkových svetlíkov a ako sólo klapky.

PS 05 Technológia prevádzky
Do nového závodu v Krásne nad Kysucou bude kompletne presťahovaná existujúca 

výroba zo závodu v Čadci, ktorá bude postupne doplňovaná o nové pracoviská. Výrobu je 
možné charakterizovať ako strojárenskú, sériovú.

PS 07 Stlačený vzduch
Dodávka stlačeného vzduchu bude zaistená z kompresorovej stanice. Kompresovňa 

bude umiestnená v prízemí administratívneho vstavku. Okrem kompresorov dôjde aj k využitiu



ostatných elementov rozvodu vzduchu z pôvodnej prevádzky: sušičky vzduchu, vzdušníka 
a ostatých drobných súčastí.
na pozemku registra „C“ pare. č. KN 6012/3, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 
o výmere 6938 m2, zapísanom na liste vlastníctve č. 7227 pre katastrálne územie Krásno nad 
Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, vo výlučnom vlastníctve spoločnosti CTP 
Beta SK, spol. s.r.o., Laurinská 18, Bratislava - Staré Mesto, PSČ 811 01, SR, IČO: 36697168 
na pozemku registra „C“ pare. č. KN 6012/34, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 
o výmere 4531 m2, zapísanom na liste vlastníctve č. 7227 pre katastrálne územie Krásno nad 
Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, vo výlučnom vlastníctve spoločnosti CTP 
Beta SK, spol. s.r.o., Laurinská 18, Bratislava - Staré Mesto, PSČ 811 01, SR, IČO: 36697168 
na pozemku registra „C“ pare. č. KN 6012/35, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 
o výmere 500 m2, zapísanom na liste vlastníctve č. 7227 pre katastrálne územie Krásno nad 
Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, vo výlučnom vlastníctve spoločnosti CTP 
Beta SK, spol. s.r.o., Laurinská 18, Bratislava - Staré Mesto, PSČ 811 01, SR, IČO: 36697168 
na pozemku registra „C“ pare. č. KN 6012/36, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 
o výmere 1666 m2, zapísanom na liste vlastníctve č. 7227 pre katastrálne územie Krásno nad 
Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, vo výlučnom vlastníctve spoločnosti CTP 
Beta SK, spol. s.r.o., Laurinská 18, Bratislava - Staré Mesto, PSČ 811 01, SR, IČO: 36697168 
na pozemku registra „C“ pare. č. KN 6012/37, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 
o výmere 651 m2, zapísanom na liste vlastníctve č. 7227 pre katastrálne územie Krásno nad 
Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, vo výlučnom vlastníctve spoločnosti CTP 
Beta SK, spol. s.r.o., Laurinská 18, Bratislava - Staré Mesto, PSČ 811 01, SR, IČO: 36697168 
na pozemku registra „C“ pare. č. KN 6012/77, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 
o výmere 10924 m2, zapísanom na liste vlastníctve č. 7227 pre katastrálne územie Krásno nad 
Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, vo výlučnom vlastníctve spoločnosti CTP 
Beta SK, spol. s.r.o., Laurinská 18, Bratislava - Staré Mesto, PSČ 811 01, SR, IČO: 36697168 
na pozemku registra „C“ pare. č. KN 6012/223, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 
o výmere 336 m2, zapísanom na liste vlastníctve č. 7227 pre katastrálne územie Krásno nad 
Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, vo výlučnom vlastníctve spoločnosti CTP 
Beta SK, spol. s.r.o., Laurinská 18, Bratislava - Staré Mesto, PSČ 811 01, SR, IČO: 36697168 
na pozemku registra „C“ pare. č. KN 6012/254, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 
o výmere 1355 m2, zapísanom na liste vlastníctve č. 7227 pre katastrálne územie Krásno nad 
Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, vo výlučnom vlastníctve spoločnosti CTP 
Beta SK, spol. s.r.o., Laurinská 18, Bratislava - Staré Mesto, PSČ 811 01, SR, IČO: 36697168 
na pozemku registra „C“ pare. č. KN 6012/255, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 
o výmere 152 m2, zapísanom na liste vlastníctve č. 7227 pre katastrálne územie Krásno nad 
Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, vo výlučnom vlastníctve spoločnosti CTP 
Beta SK, spol. s.r.o., Laurinská 18, Bratislava - Staré Mesto, PSČ 811 01, SR, IČO: 36697168 
na pozemku registra „C“ pare. č. KN 6012/256, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 
o výmere 235 m2, zapísanom na liste vlastníctve č. 7227 pre katastrálne územie Krásno nad 
Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, vo výlučnom vlastníctve spoločnosti CTP 
Beta SK, spol. s.r.o., Laurinská 18, Bratislava - Staré Mesto, PSČ 811 01, SR, IČO: 36697168 
na pozemku registra „C“ pare. č. KN 6012/257, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 
o výmere 45 m2, zapísanom na liste vlastníctve č. 7227 pre katastrálne územie Krásno nad
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Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, vo výlučnom vlastníctve spoločnosti CTP 
Beta SK, spol. s.r.o., Laurinská 18, Bratislava - Staré Mesto, PSČ 811 01, SR, IČO: 36697168 
na pozemku registra „C“ pare. č. KN 6012/260, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 
o výmere 29 m2, zapísanom na liste vlastníctve č. 7227 pre katastrálne územie Krásno nad 
Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, vo výlučnom vlastníctve spoločnosti CTP 
Beta SK, spol. s.r.o., Laurinská 18, Bratislava - Staré Mesto, PSČ 811 01, SR, IČO: 36697168

Predmetné pozemky sú ohraničené zo severnej strany riekou Kysuca, z južnej a západnej strany 
trávnatými porastami a z východnej strany inou priemyselnou a inou zástavbou.

Majetkovo -  právne usporiadanie dotknutých pozemkov:
Výlučným vlastníkom pozemkov registra „C“ pare. č. KN 6012/3, 6012/34, 6012/35, 6012/36, 
6012/37, 6012/77, 6012/223, 6012/254, 6012/255, 6012/256, 6012/257, 6012/260 pre 
katastrálne územie Krásno nad Kysucou, je spoločnosť CTP Beta SK, spol. s.r.o., Laurinská 
18, Bratislava - Staré Mesto, PSČ 811 01, SR, IČO: 36697168, ku ktorej majú vlastníci 
vlastnícke právo zapísané na liste vlastníctva č. 7227, vedeného Správou katastra Čadca. 
Navrhovateľ predložil do konania súhlas zo dňa 08.03.2018 vydaný spoločnosťou Reality -  Sk 
s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca, IČO: 44 078 544. Súhlas je vydaný na napojenie 
nehnuteľností k infraštruktúre vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Reality Sk (ďalej len ako 
„Súhlas“). Užívanie jednotlivých zložiek infraštruktúry bolo povolené nasledovnými 
kolaudačnými rozhodnutiami:
- kolaudačným rozhodnutím zo dňa 15.03.2017, vydaným Mestom Krásno nad Kysucou ako 
príslušným orgánom pod číslom 243/2017, umožňujúce užívanie stavby s označením 
„Rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu - II. etapa“, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
04.04.2017;
- kolaudačným rozhodnutím zo dňa 19.04.2017 vydaným Okresným úradom Čadca, odbor 
starostlivosti o životné prostredie ako príslušným orgánom pod číslom OU-CA- OSZP- 
2017/002256-004, umožňujúce užívanie stavby s označením „SO 08 - Dažďová kanalizácia“, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.05.2017;
- kolaudačným rozhodnutím zo dňa 19.04.2017 vydaným Okresným úradom Čadca, odbor 
starostlivosti o životné prostredie ako príslušným orgánom pod číslom OU-CA- OSZP- 
2017/002255-005 umožňujúce užívanie stavby s označením „SO 02 - predĺženie vodovodu DN 
100 - II. etapa“ a stavby s označením „SO 03 - Splašková kanalizácia - II. etapa“, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 10.05.2017.

Pre uskutočnenie stavby „CTPark Krásno nad Kysucou, KNK1 -  Hala SO 101“ 
sa stanovujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa schválenej projektovej dokumentácie vypracovanou 
spoločnosťou DANKO engineering, s.r.o., Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina. 
Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného 
úradu.

2. Stavebník je povinný pred začatím stavby túto označiť tabuľou so základnými údajmi 
o stavbe (názov stavby, termín zahájenia a ukončenia stavebných prác, názov orgánu 
ktorý stavbu povolil, číslo stavebného povolenia, dátum vydania dátum právoplatnosti)



a o dodávateľovi stavby. Tabuľu umiestniť na viditeľnom mieste pri vstupe na 
stavenisko a ponechať ju tam do kolaudácie stavby (§ 43i ods. 3, písm. b) stavebného 
zákona).

3. 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.

4. Stavebník v zmysle § 66 ods. 3 písm. h je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie 
stavby.

5. 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).

6. Pri realizácii prác na ukončenie stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce 
sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny 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 a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o min. bezpečnostných požiadavkách 
na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku a v jeho okolí, ako aj 
ochranu životného prostredia podľa osobitných predpisov.

7. Pri realizácii stavby je potrebné dodržať ustanovenia § 48 - § 53 stavebného zákona 
upravujúce všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb, požiadavky 
ustanovení vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie, príslušných technických predpisov, príslušných STN.

8. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce 
sa uskutočňovanej stavby, certifikáty a prehlásenia o zhode zabudovaných stavebných 
materiálov. Stavebník je povinný viesť stavebný denník v zmysle § 46d stavebného 
zákona. Stavebník je povinný poskytnúť uvedené doklady orgánom povereným 
k výkonu ŠSD.

9. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom 
vykonania štátneho stavebného dohľadu.

10. Stavebník musí na výstavbu použiť také stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona 
č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v stavbe (§ 43f stavebného 
zákona) a svojimi vlastnosťami umožnia, že stavba, do ktorej má byť výrobok trvalo 
a pevne zabudovaný, bude po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti 
vyhovovať základným požiadavkám na stavby.

11. 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.

12. Stavba bude dokončená do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného 
povolenia.



13. Povolená stavba podlieha kolaudácii v zmysle § 76 ods. 1 stavebného zákona.
14. Na kolaudačnom konaní je stavebník povinný dokladovať atesty použitých výrobkov 

a materiálov (podľa zákona NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách 
na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 
neskorších predpisov a aproximačných nariadení vlády SR o určených výrobkoch 
a podľa zákona NR SR č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch), doklad o odbornej 
spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení 
a dopĺňa stavebný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov), doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN, doklady 
o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, projekt 
skutočného vyhotovenia stavby potvrdený projektantom a dodávateľom stavby.

15. Nakladanie s odpadom vzniknutým počas realizácie stavby musí byť v ktorejkoľvek 
etape výstavby a taktiež po skončení výstavby dokladovateľné.

Podmienky vyplývajúce zo záväzných stanovísk, vyjadrení a súhlasov dotknutých 
orgánov:
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca vo 
svojom rozhodnutí o povolení stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia zo dňa
27.02.2018, pod číslom OU-CA-OSZP-2018/004452-002 udelil súhlasné stanovisko bez 
pripomienok k umiestneniu stavby s označením „CTPark Krásno nad Kysucou KNK1 -  hala 
SO 101“ z hľadiska ochrany ovzdušia.

SPPP -  distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava, vyjadrenie zo dňa 28.02.2018
pod číslom TD/NS/0136/2018/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"): SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu 
za dodržania nasledovných podmienok:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

-  Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby 
konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi 
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, pripadne trestného činu 
poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 
286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

-  k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.
OSOBITNÉ PODMIENKY:

-  žiadne.
v V

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca 
vo svojom vyjadrení zo dňa 20.03.2018, pod číslom OU-CA-OSZP-2018/004583 z hľadiska 
odpadového hospodárstva uviedol, že nemá námietok k realizácii stavby s tým, že:

1. Odpad bude zhromažďovaný tak, aby nenarušoval estetický raz krajiny a podľa potreby 
zabezpečí jeho okamžité zhodnotenie alebo zneškodnenie.

2. Odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ) stavby odovzdá 
oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie 
vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke.

3. Ku kolaudácii stavby investor predloží relevantné doklady od dodávateľa stavby 
o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou prác.

4. Investor (alebo dodávateľ) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas 
realizácie stavby v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a druhy odpadov zaradí podľa platného 
Katalógu odpadov.

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, vyjadrenie zo dňa
21.03.2018 pod číslom 4600041812-343
SSD s uvedenou stavbou súhlasí s nasledovnými pripomienkami:

1. V predmetnej lokalite katastra Krásno nad Kysucou. KN-C 6012/3; 6012/77 
sa v záujmovej oblasti stavby nachádzajú energetické zariadenia v majetku SSD. a.s. - 
VN podzemné vedenie a trafostanica. Zakreslenú orientačnú trasu vedení v majetku 
SSD Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, (červenou 
prerušovanou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou VN vedenia 22kV podzemné, 
bledomodrou plnou VN vedenia 22kV podzemné vo výstavbe, zelenou prerušovanou 
NN vedenia vzdušné, zelenou plnou NN podzemné). Stavbu žiadame realizovať až po 
prekládke trafostanice 114/ts/krasno.n.kvsucou priemyselna.zona.



P
O bod pripojenia je potrebné požiadať samostatnou žiadosťou s uvedeným 
požadovaným výkonom v kW.

2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle 
zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (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. Presnú trasu v prípade podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám v prípade 
potreby na základe objednávky smerovanej na e-mailovú adresu 
prevadzkovatel@ssd.sk vytýči určený pracovník SSD.

5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, 
ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné 
bezpodmienečne predjednať postup prác na stredisku Údržby Čadca.

6. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor 
prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, 
čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.

7. 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.

8. Zároveň si Vás dovoľuj eme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia 
tretích osôb.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, vyjadrenie 
zo dňa 03.04.2018pod číslom 018006885/Aha

1. Navrhovaná stavba sa bude nachádzať v ochrannom pásme (OP) II. stupňa 
vodárenského zdroja „Vodárenský zdroj Krásno nad Kysucou“, ktoré bolo vyhlásené 
Rozhodnutím OÚ Čadca odbor starostlivosti o ŽP pod č.j.OU-CA-OSZP-2014/00009 
zo dňa 14.02.2014 a Rozhodnutím ObÚŽP Čadca pod č.j. ObÚŽP- 
2419.2/410.2/95/96/Pk zo dňa 12.3.1996. Z dôvodu ochrany predmetného VZ žiadame 
rešpektovať v plnom rozsahu Zákon NR SR č.364/2004 Z.z. (Vodný zákon) a opatrenia 
z vyhlášky MŽP SR č.29/2005 o podrobnostiach určovania ochranných pásiem 
vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách 
v ochranných pásmach vodárenských zdrojov ako aj podmienky určené 
v horeuvedených Rozhodnutiach OP VZ.

2. Do doby vydania stavebného povolenia požadujeme aby investor stavby zabezpečil 
kladné stanovisko od hydrogeológa pre plánovanú výrobnú činnosť v priestore 
PHO II. stupňa.

3. Vzhľadom na to, že predmetnou stavbou dôjde ku kolízii s monitorovacou sondou 
HGS-1 (pare.č.6012/77), žiadame b hydrogeologickom posudku tiež určiť miesto 
na ktoré sa jestvujúca monitorovacia sonda HGS-1 presunie, ako aj určiť spôsob ako 
sa má naložiť (zlikvidovať) s jestvujúcou sondou HGS-1.

mailto:prevadzkovatel@ssd.sk
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4. K vnútroareálovému vodovodu a splaškovej kanalizácii sa nevyjadrujeme, nakoľko 

potrubia nie sú v našej správe a majetku. Fakturácia vodného a stočného bude naďalej 
realizovaná na základe odpočtu fakturačného vodomeru vo vodomernej šachte 
spoločnosti Reality- Sk. Výhľadov! odberatelia v rámci PP budú mať podružné meranie. 
Jeho nákup a prevádzku si zabezpečí investor stavby na vlastné náklady.

5. Potrebu pitnej vody pre zásobovanie areálu zabezpečíme iba do kapacity jestvujúcej 
vodovodnej prípojky, prietočného množstva osadeného fakturačného vodomeru 
a tlakových pomerov v danej lokalite. Podmienka platí tiež pri použití tlakových 
splachovačov a iných tlakových vnútorných zdravotníckych zariadení.

6. Do areálovej kanalizácie je možné vypúšťať odpadové a osobitné vody, ktorých 
najvyššiu mieru znečistenia požadujeme podľa prílohy č.3 vyhlášky č.55/2004 MŽP 
SR.

7. K vydaniu kolaudačného rozhodnutia musí investor doložiť protokol o skúške 
vodotesnosti tak splaškovej kanalizácie vybudovanej v rámci navrhovaného areálu, ako 
aj protokol o skúške vodotesnosti existujúcej areálovej kanalizácie DN 300 na ktorú sa 
napojí.

8. K odvádzaniu zrážkových vôd do dažďovej kanalizácie sa nevyjadrujeme, nakoľko 
dažďovú kanalizáciu naša spoločnosť neprevádzkuje. Je potrebný súhlas správcu 
a majiteľa areálovej dažďovej kanalizácie.

Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vyjadrenie zo dňa 03.04.2018 pod 
číslom 6611809242
Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovák 
Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Zároveň stanovili nasledovné podmienky:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (S68 zákona č. 351/2011 Z. z.) 
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti 
rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, 
v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti* v prípade ak 
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si 
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre 
ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák 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 Slovák 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 prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo 
DIGI SLOVAKIA, s.r.o,, je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť 
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 
podľa S 68 zákona č. 351/201 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
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6. 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 Slovák Telekom, as.

7. 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.

8. Prílohy k vyjadreniu: Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.

Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, odborné stanovisko 
k projektovej dokumentácii stavby č. 2774/2/2018 zo dňa 10.04.2018
Technická inšpekcia, a.s. vydala odborné stanovisko, ktoré nebráni vydaniu stavebného 
povolenia. Zároveň stanovili nasledovné podmienky a upozornenia:

1. Pre vonkajšie oceľové schody nie sú uvedené rozmery stupňov - potrebné je dodržať 
STN 73 4130.

2. Pre bezpečný prístup sa strechu haly pomocou vonkajších rebríkov, je potrebné doplniť 
aj zostupnú vetvu s jednou priečkou.

3. Pre bezpečný prístup do podzemných zariadení cez vstupné šachty (odlučovač ropných 
látok), do vodomernej šachty, do kanalizačných šácht, do požiarnej nádrže, je potrebné 
navrhnúť pevné zabudované rebríky v zmysle STN 74 3282 resp. STN EN 14396(75 
6240).

4. V projekte sú uvedené neplatné predpisy:
-  zákon č. 264/1999 Z. z. (súhrnná technická správa),
-  vyhl. č. 374/1990 Zb„ nar. vlády SR č. 391/1999 Z. z. + č. 475/2000 Z. z. + č. 161/2002 

Z. z. (sprievodná správa, technická správa pre inžinierske obj. IO 40 až IO 52),
-  nar. vlády SR: č. 201/2001 Z. z., č. 510/2001 Z. z. (technická správa IO 11).
5. V technickej správe pre súbor 4700 - Vnútorné rozvody:
-  nie je uvedené zaradenie zariadenia podľa vyhl. č. 508/2009 Z. z. príloha č. 2
-  nie je uvedený názov pracovnej látky, jej fyzikálne a chemické vlastnosti podľa vyhl. 

č. 508/2009 Z. z. príloha č. 2.
-  je uvedená zrušená STN EN 287-1, bola nahradená STN EN ISO 9606-1(05 0712).
6. V technickej správe pre súbor 1450 - Plynovod - STL pripoj ovací plynovod s meraním:
-  nie je uvedené zaradenie zariadenia podľa vyhl. č. 508/2009 Z. z. príloha č. 2.
-  je uvedená zrušená STN EN 287-1, bola nahradená STN EN ISO 9606-1(05 0712).
7. Súčasťou kompresorov a klimatizačných jednotiek sú tlakové nádoby. Od dodávateľov 

zariadení je potrebné vyžadovať dodanie vyhlásení o zhode aj pre tlakové nádoby 
v zmysle smernice EP a Rady 2014/68/EÚ. Pri prevádzke tlakových nádob je potrebné 
vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky v zmysle §9, §12a§13 vyhl. 
č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

8. V technickej správe časti 6000 Vzduchotechnika a klimatizácia sú uvedené neplatné 
normy a predpisy: STN EN 378-1+A1, STN EN 13 779 a zákon č. 264/1999 Z. z.



9. V technickej správe časti 6100 Vykurovanie sú uvedené neplatné normy a predpisy: 
STN EN 12828, STN EN 287-1, STN 05 0710, nar. vlády č. 576/2002 Z. z. a nar. vlády 
č. 329/2003 Z. z.

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní 
stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení 
môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny 
A a plynového je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č.508/2009 Z. 
z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou 
právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, 
plynovom a tlakovom - vzdušníku 100001, vyvíjači pary typ č. 2 55 L, expanzná nádoba 8016, 
zásobníkový ohrievač vody Vitocell 100 - 750 I 2ks vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 
vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods.l písm. b) ad) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších 
predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou a.s..
Pracovné prostriedky (stroje a technologické zariadenia), vyhradené technické zariadenia, 
stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. 
z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, 
ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní 
kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia 
a ich správne fungovanie.

Pred uvedením strojových zariadení, technologických zariadení, vyhradených technických 
zariadení do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať 
oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a s., o vydanie odborného stanoviska 
v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov 
v nadväznosti na § 5 ods.l nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

Technické zariadenie plynové kotly je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR 
č. 393/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky 
je potrebné splniť požiadavky toho to predpisu.
Technické zariadenie tlakové - vzdušník, vyvíjač pary, expanzná nádoba, zásobníkové 
ohrievače vody je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z. v znení 
neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky 
tohoto predpisu.
Technické zariadenie zvislé posuvné brány sú určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR 
č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky 
je potrebné splniť požiadavky tohoto predpisu.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod 
Piešťany Nábrežie I Krásku 3/834, 921 80 Piešťany stanovisko zo dňa 18.04.2018 pod 
číslom CS SVP OZ PN 3946/2018/2, CZ 12726/210/2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik z hľadiska záujmov správcu 
tokov s vydaním stavebného povolenia súhlasí. Zároveň stanovili nasledovné podmienky:



Stavbou nedôjde k priamemu dotyku s majetkom v našej správe. Za dodržiavanie povoleného 
množstva a kvality vypúšťaných dažďových vôd do toku Kysuca bude zodpovedný správca 
dažďovej kanalizácie- spoločnosť Reality- SK s.r.o. Čadca.
Pri oplotení areálu požadujeme rešpektovať prístupové pásmo vodného toku Kysuca v šírke 
min. 10m od brehovej čiary toku. Vzhľadom k blízkosti vodného toku je nutné stavbu 
zabezpečiť voči nepriaznivým vplyvom zvýšenej hladiny podzemných vôd a možným 
povodňovým prietokom.
Upozorňujeme, že správca toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou.

Okresný úrad Čadca, odbor krízového riadenia, Palárikova 91, 022 01 Čadca, záväzné 
stanovisko zo dňa 16.10.2018 pod číslom OU-CA-OKR-2018/012498-002
Okresný úrad Čadca, odbor krízového riadenia k predloženej dokumentácii pre účely vydania 
stavebného povolenia a s predloženou projektovou dokumentáciou stavby „CTPark Krásno nad 
Kysucou, KNK1 - Hala SO 101“ súhlasí bez pripomienok.

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHOA ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ČADCI, 
ul. A. Hlinku 4,022 01 Čadca, stanovisko zo dňa 26.10.2018 pod číslom ORHZ -  CA1 -  
1022/2018
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci z hľadiska protipožiarnej 
bezpečnosti stavby pre stavebné konanie stavby „CTPark Krásno nad Kysucou SO 101 KNK1- 
Výrobno - logistická hala, prevádzka TI -Hanil Slovakia na parcelách v k. ú. Krásno nad 
Kysucou a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí s touto pripomienkou:
1. Predložená projektová dokumentácia stavby požiamobezpečnostné riešenie stavby CTPark 
Krásno nad Kysucou SO 101 KNKl-Výrobno - logistická hala, prevádzka TI -Hanil Slovakia 
Dodatok č. 1 je súčasťou schválenej dokumentácie požiamobezpečnostné riešenie stavby 
CTPark Krásno nad Kysucou KNK - hala SO 101 schválené ORHZ-CA -257/2018 
z 26.03.2018.

v
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 
Čadca, záväzné stanovisko zo dňa 14.11.2018 pod číslom OU-CA-OSZP-2018/013250-002
Navrhovaná zmena činnosti „CTPark Krásno nad Kysucou, KNK1 - Hala SO 101“ bola 
predmetom zisťovacieho konania podľa zákona EIA, v rámci ktorého tunajší úrad vydal 
rozhodnutie č. OU-CA- OSZP-2018/007367-024 zo dňa 24.07.2018 (ďalej len „rozhodnutie 
zo zisťovacieho konania“) o tom, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude ďalej posudzovať 
podľa zákona EIA. Rozhodnutie zo zisťovacieho konania nadobudlo právoplatnosť dňa
23.08.2018. Vzhľadom na charakter činnosti boli v rozhodnutí zo zisťovacieho konania uložené 
opatrenia, ktoré vyplynuli z výsledku zisťovacieho konania po zohľadnení stanovísk 
doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti.

Časť opatrení, ktoré boli uložené v rámci zisťovacieho konania bola splnená v rámci konania 
o umiestnení stavby, k čomu vydal Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné 
prostredie záväzné stanovisko č. OU-CA-OSZP-2018/009806-002. Časť opatrení, ktoré boli 
uložené v rozhodnutí zo zisťovacieho konania boli splnené v rámci konania o umiestnení 
predmetnej stavby.



V projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a v stavebnom konaní bolo potrebné splniť 
nasledovné opatrenia:

-  eliminovať zdroje prašnosti tak, aby koncentrácia emisií tuhých znečisťujúcich látok 
neprekročila pri všetkých operáciách stanovenú hodnotu, dodržiavať limitné hodnoty 
pre hluk a vibrácie,

-  dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v riešenom území dopracovať 
podrobnejšie a doplniť v textovej aj v grafickej časti v ďalšom stupni prípravy,

-  vypracovať inventarizáciu drevín určených na výrub v zmysle vyhlášky MŽP SR 
č, 24/2003, ktorou sa vykonáva zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,

-  vypracovať projekt sadových a vegetačných úprav navrhovaného areálu, prednostne 
zo strany od toku; na výsadby navrhnúť geografický pôvodné (domáce) druhy drevín 
a rastlín z dôvodu zabránenia šíreniu sa nepôvodných a inváznych druhov do okolia,

-  riešiť likvidáciu prebytočnej výkopovej zeminy tak, aby nebola ukladaná do alúvií 
blízkych tokov, do územia európskeho významu NATURA 2000-SKÚEV 0833 Sútok 
Kysuce s Bystricou a na podmáčané lokality,

-  splniť požiadavky dotknutej verejnosti:
• Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, 

ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou 
v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008, 
TP 10/2008.

• Žiadame doplniť dopravno - kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN 
a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010, 
Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných 
projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej 
stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom 
území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich 
sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).

• Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami 
stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie 
striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.

• Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, 
spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, 
s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. 
Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských 
technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu 
a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade 
s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, 
ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach 
(činnostiach) cestnej iníŕaštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované 
v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest - 
www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc. Žiadame rešpektovať Technicko- 
kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť 9 - Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby,

http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc
http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc


Technické podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných 
komunikáciách ako aj ostatné spomínané technické predpisy v plnom rozsahu.

• V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené 
vodorovné plochy požadujeme použitie retenčnej dlažby, ktoré zabezpečia minimálne 
80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 1 vody/m2 
po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný 
materiál Národnej recyklačnej agentúry SR www.samospravvdomov.org/files/retencna 
dlazba.pdf. Tieto materiály spĺňajú technické predpisy definované v predchádzajúcom 
bode týchto pripomienok.

• Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou 
zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, 
STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.

• Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku 
škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Osobitne požadujeme 
správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, 
povrchových vôd atd\, spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné 
prostredie (stav vodných útvarov).

• Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode 
č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa 
článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy 
a jej slovenská transpozícia je právne záväzná 
(http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/).

• Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým 
pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, 
dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.

• Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.
• Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej 

a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
• Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve 

zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
• kovov označeného červenou farbou
• papiera označeného modrou farbou
• skla označeného zelenou farbou
• plastov označeného žltou farbou
• bio-odpadu označeného hnedého farbou

-  Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; 
sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech 
a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.

-  Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií. 
Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov 
v podobe fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné 
umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána 
a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu

http://www.samospravvdomov.org/files/retencna
http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/


nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky 
aj marketingovo.

-  Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia 
sadovníckymi úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispejú 
k zvýšeniu ekologickej stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku 
vhodného pre daný typ územia a infiltračnú funkcionalitu. Súčasťou tohto projektu bude 
aj zapracovanie opatrení Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé 
dôsledky zmeny klímy schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 
(https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/nas-sr- 2014.pdf).

-  Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako 
aj zákona o odpadoch (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti- 
podnikatela). Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, 
kanalizácie a ostatných vodných stavieb.

-  Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

Z predložených podkladov:
listu č. 84/2018 zo dňa 04.10.2018 (oznámenie o začatí stavebného 
konania),
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie,
materiálu - Vyhodnotenie podmienok vyplývajúcich z rozhodnutia č. OU-CA-OSZP- 
2018/007367-024 zo dňa 24.07.2018
je možné konštatovať, že oznámenie o začatí stavebného konania stavby „CTPark Krásno nad 
Kysucou KNK-hala SO 101“ je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom E1 A, s vydaným 
rozhodnutím č. OU-CA-OSZP-2018/007367-024 zo dňa 24.07.2018 a jeho podmienkami.

Námietky účastníkov konania:
Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava 
vo svojom vyjadrení, ktoré bolo Mestu Krásno nad Kysucou, Mestský úrad, 1. mája 1255, 023 
02 Krásno nad Kysucou, doručené dňa 08.10.2018 pod číslom 6733/2018, svoj súhlas 
s realizáciou stavby „CTPark Krásno nad Kysucou KNK1 -  hala SO 101“ doplnilo 
o nasledovné pripomienky:

a) K predmetnej stavbe „CTPark Krásno nad Kysucou KNK1 - hala SO 101" bolo 
vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie domových 
samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2 posledná veta zákona EIA 
č.24/2006 Z.z. sú minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva 
a oprávnené záujmy Združenia domových samospráv. Podľa §140c ods. 1 Stavebného 
zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho konania podkladom pre každé povoľovacie 
konanie, teda aj predmetné stavebné konanie. Vzhľadom na uvedené, pripomienky 
uplatnené v zisťovacom konaní definujú environmentálne práva a záujmy nášho 
združenia priamo dotknuté umiestňovanou stavbou; zapracovanie a zohľadnenie týchto 
pripomienok a požiadaviek do projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie 
žiadame vyhodnotiť jednotlivo.
Námietke č. 1 sa vyhovuje, bližšie v odôvodnení rozhodnutia.

https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/nas-sr-
https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela
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b) Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti 
a že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného zákona o budovaní 
dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry.
Námietke č. 2 sa vyhovuje, bližšie v odôvodnení rozhodnutia.

c) Žiadame predložiť stanovisko, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné. 
Námietke č. 3 sa vyhovuje, bližšie v odôvodnení rozhodnutia.

d) Žiadame predložiť vodoprávne povolenie na vodné stavby ako aj predložiť povolenia 
na všeobecné a osobitné užívanie vôd podľa Vodného zákona č. 364/2004 Z.z. 
Námietke č. 4 sa vyhovuje, bližšie v odôvodnení rozhodnutia.

e) Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa § 16a 
Vodného zákona.
Námietke č. 5 sa vyhovuje, bližšie v odôvodnení rozhodnutia.

í) Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov nezhoršovania 
odtokových pomerov podľa §18 ods. 5 Vodného zákona ako aj environmentálnych 
cieľov podľa Vodného zákona vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu 
dotknutého povodia.
Námietke č. 6 sa vyhovuje, bližšie v odôvodnení rozhodnutia.

g) Žiadame preukázať zohľadnenie dokumentácie podľa §65 Vodného zákona č.364/2004 
Z.z. v dokumentácii pre stavebné povolenie.
Námietke č. 7 sa vyhovuje, bližšie v odôvodnení rozhodnutia.

h) V stavebnom konaní žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných 
environmentálnych opatrení v súvislosti s predmetnou stavbou podľa §3 ods.5 zákona 
OPK č. 543/2002 Z.z.
Námietke č. 8 sa vyhovuje, bližšie v odôvodnení rozhodnutia.

i) Žiadame, aby okolie stavby „CTPark Krásno nad Kysucou KNK1 - hala SO 101" bolo 
podľa §39a ods.2 písm. b Stavebného zákona upravené sadovými úpravami formou 
parčíka v zmysle našich pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní ako súčasť 
sadových a parkových úprav a ako súčasť projektu podľa predchádzajúceho bodu tohto 
vyjadrenia tak, aby spĺňal metodiku Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 
2010
(https://www.mindop.sk/ministerstvo-l/vvstavba-5/uzemne-planovanie/metodicke- 
usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci- 
pdf-l-95-mb). Žiadame, aby súčasťou umiestnených sadových úprav boli v adekvátnom 
rozsahu a forme aj mitigačné opatrenia v súvislosti s klimatickými zmenami 
(https://www.protisuchu.sk/) a projekt spĺňal metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA 
NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH 
OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide- 
sk/fíles/assets/basic-html/índex.html#2').
Námietke č. 9 sa vyhovuje, bližšie v odôvodnení rozhodnutia.

j) Žiadame preukázať splnenie všeobecnej požiadavky na projekciu stavieb podľa §47 
písm. e a písm. j Stavebného zákona: „Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý 
čas životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími 
podmienkami a aby boli zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby 
technický systém budovy v rámci technických, funkčných a ekonomických možností
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umožňoval dosiahnuť nákladovú efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky, 
umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, najmä využitím vysokoúčinných 
alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie 
a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov; dispozičné 
a prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňovalo klimatické podmienky miesta 
stavby a možnosti pozemku tak, aby sa čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné 
svetlo". Žiadame preukázať splnenie podmienky podľa §47 písm. e a písm. j Stavebného 
zákona odbornými výpočtami preukazujúcimi najlepšie zohľadnenie miestnych 
klimatických pomerov stavby. Uvedené všeobecné požiadavky na projekciu stavieb 
žiadame riešiť prírodnými opatreniami v zmysle bodu h a i tohto vyjadrenia.
Námietke č. 10 sa vyhovuje, bližšie v odôvodnení rozhodnutia,

k) Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme 
zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s drenážnou funkcionalitou, 
ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania 
minimálne 8 I vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom 
území (www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf). Prípustné aj keď 
environmentálne menej vhodné je aj použitie vodu-priepustných asfaltových zmesí 
s vhodným podložím, či použitie betónovej zámkovej dlažby s preukázanou 
vodozádržnou funkcionalitou. Podľa ustanovenia § 2 Cestného zákona č. 135/1961 Zb. 
v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú 
a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou 
rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných 
komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických 
predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. 
Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 
38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu 
investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej 
infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení 
na webovom sídle Slovenskej správy ciest -  http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy- 
rezortu.ssc. Používanie materiálov zo zhodnotených odpadov vyplýva z §1 ods. 1 písm. 
a zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. „tento zákon upravuje programové dokumenty 
v odpadovom hospodárstve"; podľa §8 ods.3 písm. e zákona o odpadoch „program 
odpadového hospodárstva obsahuje záväznú časť a smernú časť". Povinnosť používať 
materiály a výrobky zo zhodnotených odpadov vyplýva napríklad zo záväzných 
opatrení Programu odpadového hospodárstva SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia- 
enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr- 
2016-2020 vestnik.pdf). Drenážna funkcia zase vyplýva z požiadavky nezhoršovania 
odtokových pomerov: Podľa §65 Vodného zákona č. 364/2004 Z.z. „Orgány štátnej 
vodnej správy pri vydávaní povolení na osobitné užívanie vôd, súhlasov, vyjadrení a pri 
inom rozhodovaní sú povinné vychádzať z výsledkov zisťovania výskytu a hodnotenia 
stavu povrchových vôd a podzemných vôd, z vodnej bilancie, z programu opatrení 
na účely zlepšenia kvality povrchových vôd určených na odbery pre pitnú vodu, 
z plánov manažmentu povodí, z Vodného plánu Slovenska, z programu znižovania 
znečisťovania vôd znečisťujúcimi látkami a z koncepcií a rozvojových programov 
vo vodnom hospodárstve."; podľa §18 ods. 5 Vodného zákona „Pri všeobecnom užívaní
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vôd sa nesmie ohrozovať ani zhoršiť ich kvalita alebo zdravotná bezchybnosť, 
poškodzovať životné prostredie a prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery, 
poškodzovať brehy, vodné stavby a zariadenia, zariadenia na chov rýb. Všeobecné 
užívanie vôd nesmie slúžiť na podnikateľské účely."
Námietke č. 11 sa vyhovuje, bližšie v odôvodnení rozhodnutia.

l) Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však 
nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia 
a stavby, v dôsledku čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame 
v rámci stavebného konania doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, 
dažďovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb, nakoľko tento jediný má 
z vodohospodárskeho inžinierskeho hľadiska vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL 
a kanalizácie.
Námietke č. 12 sa vyhovuje, bližšie v odôvodnení rozhodnutia.

m) Žiadame adekvátne stavebnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo 
zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.
('https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/novinnosti-podnikatela).
Námietke č. 13 sa vyhovuje, bližšie v odôvodnení rozhodnutia.

n) Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve 
zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:

• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou
• kovov označeného červenou farbou
• papiera označeného modrou farbou
• skla označeného zelenou farbou
• plastov označeného žltou farbou
• bio-odpadu označeného hnedou farbou

Námietke č. 14 sa vyhovuje, bližšie v odôvodnení rozhodnutia.
o) Podľa §10 ods. 1 písm. e stavebnej vyhlášky č. 453/2000 Z.z. „stavebné povolenie 

obsahuje okrem všeobecných náležitostí ďalšie podmienky; ktorými sa zabezpečí 
ochrana verejných záujmov a právom chránené záujmy účastníkov konania"; vyššie 
uvedené požiadavky žiadame uviesť v stavebnom povolení ako podmienky podľa §66 
ods. 3 písm. b resp. ods. 4 písm. d Stavebného zákona v zmysle §10 ods. 1 písm. e 
vyhlášky č. 453/2000 Z.z.
Námietke č. 15 sa vyhovuje, bližšie v odôvodnení rozhodnutia.

Ostatní účastníci konania v zákonom stanovenej lehote nepodali námietky k návrhu o vydanie 
stavebného povolenia pre stavbu „CTPark Krásno nad Kysucou, KNK1 -  Hala SO 101“.

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.

V zmysle § 70 je stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti záväzné aj pre 
právnych nástupcov účastníkov konania.

https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/novinnosti-podnikatela


Neoddeliteľnou súčasťou tohto stavebného povolenia je overený situačný nákres 
so zakreslením stavby „CTPark Krásno nad Kysucou, KNK1 -  Hala SO 101“.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ, spoločnosť CTP Beta SK, spol. s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava -  Staré 
mesto, ICO: 36697168 zastúpenou na základe plnej moci zo dňa 19.06.2017
Ing. Tomášom Činčalom, trvalé bytom Podvysoká č. 218, 023 57 Podvysoká, podala dňa
01.10.2018 na Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavený úrad v súlade sust. § 117 
zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov v spojení sust. § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode 
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení 
neskorších predpisov žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu s označením „CTPark 
Krásno nad Kysucou, KNK1 -  Hala SO 101“ na pozemkoch registra „C“ pare. č. KN 6012/3, 
6012/34, 6012/35, 6012/36, 6012/37, 6012/77, 6012/223, 6012/254, 6012/255, 6012/256, 
6012/257 v katastrálnom území Krásno nad Kysucou.

Dňom podania žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavbu s označením „CTPark 
Krásno nad Kysucou, KNK1 -  Hala SO 101“ bolo začaté stavebné konanie pod číslom spisu 
84/2018 a pod číslom jednania 6668/2018.

Stavebný úrad oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania 
podľa ust. § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov 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 31.10.2018 o 9:00 hod. 
pričom o mieste a termíne ústneho pojednávania boli účastníci konania a dotknuté orgány 
upovedomené prostredníctvom doporučenej zásielky, pričom doručenky sú súčasťou spisu 
tvoriaceho stavebné konanie pod číslom 84/6668/2018.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním sa dňa 31.10.2018 zúčastnili:
- navrhovateľ, spoločnosť CTP Beta SK, spol. s.r.o., Laurinská 18,811 01 Bratislava -  Staré 

mesto, IČO: 36697168, prostredníctvom splnomocneného zástupcu Ing. Tomáša Činčalu
- účastník konania, spoločnosť Reality -  Sk, spol. s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca, 

prostredníctvom zástupcu Mgr. Mariána Michalca
- Mgr. Jaroslava Kuricová, zamestnanec Mesta Krásno nad Kysucou

V zákonom stanovenej lehote, písomným podaním zo dňa 08.10.2018 uplatnil svoje 
pripomienky jeden účastník konania, Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, 
P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava, a to nasledovne:

Námietka bod a. -  uvedenej námietke bolo vyhovené z dôvodov, že pripomienky účastníka 
konania boli posúdené Okresným úradom Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
Palárikova 91, 022 01 Čadca, v rámci zisťovacieho konania. Časť týchto pripomienok bola



zapracovaná do predloženej projektovej dokumentácie, v ktorej boli okrem iného zohľadnené 
aj ďalšie pripomienky uplatnené Združením domových samospráv, Námestie SNP 13, 
P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava.

Zo záväzného stanoviska vydaného Okresným úradom Čadca odbor starostlivosti o životné 
prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca, pod číslom OU-CA-OSZP-2018/013250-002 zo dňa
14.11.2018, ktorého predmetom bolo posúdenie splnenia opatrení vyplynulo, že návrh na 
začatie konania je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom EIA. Príslušný orgán nezistil 
skutočnosti v predloženom návrhu na začatie stavebného konania, ktoré by boli v rozpore so 
zákonom EIA, s rozhodnutím vydaným podľa tohto zákona a relevantnými podmienkami 
určenými v zámere a rozhodnutí.

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie vychádzal z predloženej 
dokumentácie Vyhodnotenie podmienok vyplývajúcich z rozhodnutia č. OU-CA-OSZP- 
2018/007367-024 zo dňa 24.07.2018 vo veci navrhovanej činnosti „CTPark Krásno nad 
Kysucou KNK -  hala SO 101“ podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie v platnom znení.

Z uvedeného dôvodu má stavebný úrad za preukázané, že pripomienky uplatnené Združením 
domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava, boli rešpektované, 
Združeniu domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava bolo 
umožnené aktívne sa podieľať na ochrane práv a chránených záujmov vyplývajúcich z ochrany 
životného prostredia a nie je potrebné tieto jednotlivé pripomienky individuálne vyhodnocovať, 
nakoľko sú vyhodnotené v rámci záväzného stanoviska vydaného Okresným úradom Čadca 
odbor starostlivosti o životné prostredie.

Námietka bod b. a bod c. - Celková organizácia dopravy v území súvisiacom s navrhovanou 
činnosťou vychádza z organizácie dopravy upravenej v platnej územnoplánovacej 
dokumentácii Mesta Krásno nad Kysucou (Územný plán Mesta Krásno nad Kysucou a Územný 
plán zóny Priemyselného parku Mesta Krásno and Kysucou).
Dopravné napojenie, ako aj celková organizácia dopravy je riešená v projektovej 
odkumentáciil 100 -  Komunikácie a spevnené plochy IO 30 -  Areálové komunikácie 
a spevnené plochy, ktorú vypracoval oprávnený projektant. Ing. Peter Vonš.
K projektovej dokumentácii IO 30 -  Areálové komunikácie a spevnené plochy vydalo súhlasné 
stanovisko pod číslom ORPZ-CA-ODI-62-222/2018 zo dňa 05.12.2018 Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky, Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát 
Čadca, Palárikova 977/022 01 Čadca.
Projektová dokumentácia je spracovaná v súlade s platnou legislatívou, rieši vnútro-areálové 
obslužné komunikácie, spevnené manipulačné plochy, parkovacie a odstavné stojiská v rámci 
areálu pre osobnú motorovú dopravu a chodníky pre peších, nakladacie plochy pre nákladné 
vozidlá a kamiónovú dopravu.
Systém dopravnej obsluhy navrhovaného areálu spoločnosti CTP Beta SK, spol. s.r.o., 
Laurinská 18, 811 01 Bratislava -  Staré mesto, IČO: 36697168, bude napojený na existujúcu 
areálovú komunikáciu, ktorá tvorí príjazd pre celú priemyselnú zónu, jej kategória zodpovedá 
kategórii MO 8,5/50 so šírkou spevnenej časti medzi obrubami 7,0m. Tá je následne napojená



(P
na miestne komunikácie -  ulica Slovenského národného povstania, respektíve na štátnu cestu 
11/520 a následne na cestu 1/11.

Námietka bod d., bod e., bod f. a bod g. -  K podmienkam ochrany vôd uplatnili svoje 
stanoviská SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod 
Piešťany Nábrežie I Krásku 3/834, 921 80 Piešťany stanovisko zo dňa 18.04.2018 pod číslom 
CS SVP OZ PN 3946/2018/2, CZ 12726/210/2018, pričom podmienky v zmysle stanoviska sú 
uvedené vo výrokovej časti tohto vyjadrenia. Z uvedeného vyjadrenia vyplýva, že stavbou 
nedôjde k priamemu dotyku s majetkom v ich správe, ako príslušného správcu toku.
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca, 
ako orgán štátnej vodnej správy vydal rozhodnutie pod číslom OU-CA-OSZP-2014/00009 
zo dňa 14.02.2014, ktorým boli určené ochranné pásma vodárenského zdroja Krásno nad 
Kysucu. Na uvedené rozhodnutie nadväzuje vyjadrenie Okresného úradu Čadca, odboru 
starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej vodnej správy zo dňa 11.04.2018 pod č. OU- 
CA-OSZP- 2018/004712 -002, v ktorom sú pre úplnosť uvedené ďalšie podmienky:

1. V plnom rozsahu rešpektovať podmienky rozhodnutia orgánu štátnej vodnej správy 
č. j. OU-CA-OSZP-2014/00009 zo dňa 14.02.2014, ktorým boli určené ochranné pásma 
vodárenského zdroja Krásno nad Kysucou, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách 
a Vyhlášku MŽP SR č. 29/2005 Z. z. o podrobnostiach určovania ochranných pásiem 
vodárenských zdrojov.

2. Vypracovať hydrogeologický posudok k výstavbe a prevádzke stavby, ktorého cieľom 
bude zhodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti na vodárenský zdroj, ako aj návrh 
opatrení na monitorovanie vplyvu (ovplyvnenie kvality a kvantity podzemnej vody) 
realizovanej stavby na vodárenský zdroj.

3. V záujmovom území sa nachádza monitorovacia sonda HGS -  1, ktorá slúži 
na monitorovanie vplyvu jestvujúcej činnosti na vodárenský zdroj Krásno nad Kysucou. 
V rámci povoľovacieho procesu žiadame doriešiť vykonávanie monitoringu a odber 
vzoriek z predmetnej sondy, nakoľko povinnosť vykonávať monitoring bola uložená 
pôvodnému vlastníkovi pozemku -  spoločnosti Reality -  SK, Palárikova 76, Čadca.

4. V rámci výstavby je potrebné zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami v súlade s § 39 
zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a v súlade s §-mi 2,3 Vyhlášky MŽP SR č.100/2005 
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, 
o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

5. V prípade úniku znečisťujúcich látok do povrchových vôd, podzemných vôd resp. 
do prostredia súvisiaceho s vodou, je potrebné vykonať opatrenia na ochranu vôd 
v zmysle § 41 odst. 6 a 7 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.

6. Projektovú dokumentáciu žiadame odsúhlasiť s vlastníkom vodárenského zdroja 
Krásno nad Kysucou -  spoločnosťou Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. Žilina.

7. Na zriadenie stavebných objektov IO 40 Pitný vodovod, IO 41 Požiarny vodovod, IO 
50 dažďová kanalizácia, IO 51 Retenčné nádrže dažďovej kanalizácie, IO 52 
Splašková, kanalizácia, je potrebné povolenie tunajšieho úradu (§26 zákona č.364/2004 
Z.z. o vodách). 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.



Vzhľadom na uvedené stavebný úrad dospel k záveru, že boli splnené podmienky vzťahujúce 
sa k ochrane vôd a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Uvedeným námietkam sa vyhovelo a navrhovateľovi, spoločnosti CTP Beta SK, spol. s.r.o. 
Laurinská 18, 811 01 Bratislava, vzniká povinnosť dodržať ustanovené podmienky v zmysle 
zákona č. 364/2004 Z.z. Vodného zákona v znení ďalších predpisov, čo je v súlade 
s podmienkami a pripomienkami uvedených stanovísk.

Námietka bod h. -  Uvedenej námietke bolo vyhovené z dôvodu, že bola zapracovaná do 
projektovej dokumentácie navrhovateľa, spoločnosti CTP Beta SK, spol. s.r.o. Laurinská 18, 
811 01 Bratislava, ktorej je súčasťou (strana 8 - 1 6  projektovej dokumentácie) a tiež bola 
zapracovaná do projektovej dokumentácie Dl -  Protokol o určení vonkajších vplyvov, ktorej 
je súčasťou.

Námietka bod i. -  Uvedenej námietke bolo vyhovené z dôvodu, že bola zapracovaná do 
projektovej dokumentácie navrhovateľa, spoločnosti CTP Beta SK, spol. s.r.o. Laurinská 18, 
811 01 Bratislava, ktorej je súčasťou (strana 51 -  52 projektovej dokumentácie).

Námietka bodj. - Uvedenej námietke sa vyhovelo, navrhovateľ, spoločnosť CTP Beta SK, spol. 
s.r.o. Laurinská 18, 811 01 Bratislava predložil vypracovaný projekt 0500 -  Svetlotechnický 
posudok, v zmysle uvedeného, navrhovateľovi, spoločnosti CTP Beta SK, spol. s.r.o. 
Laurinská 18,811 01 Bratislava vzniká povinnosť zohľadniť pri započatí výstavby a pri riešení 
dispozície stavby zohľadňovať klimatické podmienky v zmysle predmetnej námietky.

Námietka bod k. - Uvedenej námietke bolo vyhovené, navrhovateľ, spoločnosť CTP Beta SK, 
spol. s.r.o. Laurinská 18, 811 01 Bratislava, je povinný pri uskutočňovaní stavby použiť 
v zmysle § 43f stavebného zákona iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov 
vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Použité materiály musia byť v súlade 
s technickými normami a platnou legislatívou Slovenskej republiky. Stavebník ku kolaudácii 
stavby predloží doklady o vhodnosti použitých materiálov a výrobkov v zmysle zákona 
č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a podľa § 66 ods. 2 
písm. g) stavebného zákona.

Námietka bod. /. - Uvedenej námietke bolo vyhovené z dôvodu, že bola zapracovaná do 
projektovej dokumentácie navrhovateľa, spoločnosti CTP Beta SK, spol. s.r.o. Laurinská 18, 
811 01 Bratislava, ktorej je súčasťou (strana 64 projektovej dokumentácie). V súlade s vyššie 
uvedeným stavebný úrad konštatuje, že vodné stavby nie sú predmetom tohto stavebného 
povolenia, pričom navrhovaná stavba bola v priebehu územného a stavebného konania 
posúdená dotknutými orgánmi štátnej správy a organizáciami, ktoré vo svojich vyjadreniach 
dali súhlas s uskutočnením stavby.

Námietka bod. m. a n. - Splnenie uvedených podmienok bolo preukázané v rámci konania, 
a to predloženou projektovou dokumentáciou a záväzným stanoviskom príslušného orgánu, 
Okresného úradu Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového 
hospodárstva, Palárikova 91, 022 01 Čadca.



Námietka bod. o. -  Uvedenú námietku berie stavebný úrad na vedomie a uvedenej námietke 
vyhovuje.

Ostatní účastníci konania v uskutočnenom stavebnom konaní nevzniesli žiadne námietky 
a pripomienky k vydaniu rozhodnutia.

Dokumentáciu k predloženému návrhu na vydanie stavebného povolenia vypracovala osoba 
odborne spôsobilá v zmysle zákona č. 136/1995 Zb. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti 
vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

V súlade s vyššie uvedeným Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad 
konštatuje, že súčasťou žiadosti o vydanie stavebného povolenia pre stavbu s označením 
„CTPark Krásno nad Kysucou, KNK1 -  Hala SO 101“ na pozemkoch registra „C“ pare. č. KN 
6012/3, 6012/34, 6012/35, 6012/36, 6012/37, 6012/77, 6012/223, 6012/254, 6012/255, 
6012/256, 6012/257 v katastrálnom území Krásno nad Kysucou, boli prílohy stanovené v § 8 
Vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona a v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

K predloženej projektovej dokumentácii vypracovanej spoločnosťou Ing. Vladimír Šagath, 
DANKO engineering, s.r.o., Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina, sa vyjadrili dotknuté orgány 
štátnej správy a ďalšie dotknuté subjekty, pričom ich stanoviská boli kladné a obsahovali 
pripomienky a podmienky, ktoré je potrebné dodržať a ktoré sú obsiahnuté vo výrokovej časti 
tohto rozhodnutia.

V súlade s uvedeným stavebný úrad v stavebnom konaní zosúladil stanoviská dotknutých 
orgánov a rozhodol o námietkach a pripomienkach účastníkov konania.

V nadväznosti na uvedené mal stavebný úrad za preukázané, že sú splnené podmienky 
na vydanie stavebného povolenia v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, 
akoaj súvisiacich právnych predpisov, najmä zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Za vydanie rozhodnutia pre právnickú osobu správny orgán vybral podľa zákona NR SR 
č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších doplnení a sadzobníka tvoriaceho 
prílohu zákona o poplatkoch, časť V. Stavebná správa, Položka 60 písm. g) poplatok vo výške 
800,00 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).

V zmysle § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení je toto 
rozhodnutie preskúmateľné súdom

Doručí sa:
1. CTP Beta SK, spol. s.r.o. Laurinská 18, 811 01 Bratislava
2. Ing. Tomáš Činčala, Podvysoká 208, 023 57 Podvysoká
3. Ing. Vladimír Šagath, DANKO engineering, s.r.o., Antona Bernoláka 51, 010 01 

Žilina
4. Reality -  Sk, spol. s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca
5. PROMONT, s.r.o., č. 1961, 023 02 Krásno nad Kysucou
6. Ing. Zuzana Čierňavová, Nová Bystrica 64, 023 05 Nová Bystrica
7. P.S.A. Technik spol. s.r.o., Krásno nad Kysucou 1843, 023 02 Krásno nad Kysucou
8. Marcel Slávik, Združenie domových samospráv, so sídlom Námestie SNP 13,

P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava

Dotknutí:
1. RÚVZ, Palárikova 1156, 022 01 Čadca
2. OR HaZZ, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca
3. SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
4. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 821 05 Bratislava, prevádzka Žilina
5. Slovák Telekom, a.s., RCSI, Poštová 1, 010 01 Žilina
6. Slovenský vodohospodársky podnik š.p. odštepný závod Piešťany, Správa povodia 

stredného Váhu I. Púchov, 020 71 Nimnica
7. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 

Čadca
8. Okresný úrad Čadca, odbor krízového riadenia, Palárikova 91, 022 01 Čadca
9. Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina

Ing. Jozef Grapa
Primátor mesta
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MESTSKY UuAi> V KRÁSNE NAD KYSUCOU
STAVEBNÝ ÚRAD 

Dokumentácia bola overená v sLavebnom konaní. 
Je podkladom pre uskuLočnenie stavby podľa
stavebného povolenia č ís lo .......f.'íl.f.í. f.f.J..£?.!{?.
zo dňa vydaného tunajším,úradom.


