
MESTO KRÁSNO NAD KYSUCOU

Č.spisu: 17/2018 V Krásne nad Kysucou, 31.07.2018
Č.záznamu: 6007/2018
Vybavuje: Ing.Tvrdá Viera, stavebné oddelenie

Vec: CTP BETA SK, spol. s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava -  Staré mesto, IČO: 
36697168 - návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „CTPark Krásno nad 
Kysucou, KNK1 -  Hala SO 101“ v k. ú. Krásno nad Kysucou.

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ CTP BETA SK, spol. s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava -  Staré mesto, 
IČO: 36697168 v zastúpení Ing.Tomášom Činčalom bytom 023 57 Podvysoká č.208,
podal dňa 25.06.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „CTPark Krásno 
nad Kysucou, KNK1 -  Hala SO 101“ v k. ú. Krásno nad Kysucou.

Mesto Krásno nad Kysucou, ako príslušný stavebný úrad podľa §117 zák. č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov a § 2 zák. č. 416/2001 Zb. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 
správy na obce, posúdil predložený návrh podľa § 35 až 38 stavebného zákona, zosúladil 
stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia 
účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia podľa § 39 a stavebného zákona v znení neskorších 
predpisov vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby :

„CTPark Krásno nad Kysucou, KNK1 -  Hala SO 10i“

na pozemkoch č.p. KN-C 6012/3, 6012/34, 6012/35, 6012/36, 6012/37, 6012/77, 6012/184, 
6012/223, 6012/254, 6012/255, 6012/256, 6012/257, 6012/260 v k. ú. Krásno nad Kysucou.

Popis stavby:
Hrubé terénne úpravy spočívajú v úprave terénu pod umiestňovanou stavbou 
a vnútroareálovými komunikáciami s parkovacími miestami.

Účelom je výstavba výrobnej a skladovej haly s administratívno-prevádzkovým zázemím 
a dopravnou infraštruktúrou v existujúcom priemyselnom areáli mesta Krásno nad Kysucou. 
Všetky siete externej infraštruktúry Priemyselného parku Krásno nad Kysucou sú 
vybudované, alebo vo výstavbe, riešený objekt SO 101 -  Hala KNK1 bude napojený na 
existujúce externé inžinierske siete Priemyselného parku zrealizované na hranici areálu 
CTPark Krásno nad Kysucou.



Celkový počet stojísk v počte 99 je vymedzený v južnej časti územia. Vo výrobnej hale sa 
bude nachádzať technológia výroby na výrobu rozvodných trubiek do osobných automobilov. 
Ako zdroj pitnej vody bude slúžiť verejný vodovod.
Likvidácia splaškových vôd bude riešená napojením na vybudovanú kanalizáciu DN 300, 
zaolejovaná voda z prevádzky na prípravu jedál bude pred zaústením do areálovej splaškovej 
kanalizácie prečistená v lapáku tukov. Dažďové vody z ciest a parkovísk budú prečistené cez 
ORL.

Vykurovanie -  ako zdroj tepla bude použité plynové palivo.
v

Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sa týmto územným 
rozhodnutím umiestňujú:

Stavebné objekty:

SO 101 - Výrobná hala - novostavba (zastavaná plocha 9.266,9 m2)
SO 121 -  Vrátnica (zastavaná plocha 15 m2)

SO 131 -  ATS a nádrž požiarnej vody ( zastavaná plocha 15 m2)
SO 141 -  Drobné vonkajšie objekty 

Inžinierske objekty :

IO 10 Príprava územia

IO 11 HTÚ

IO 20 Sadové úpravy

IO 21 Oplotenie

IO 30 Areálové komunikácie

IO 40 Pitný vodovod
IO 41 Požiarny vodovod

IO 50 Dažďová kanalizácia

IO 51 Retenčné nádrže dažďovej kanalizácie

IO 52 Splašková kanalizácia

IO 60 STL pripojovací plynovod

IO 70 VN prípojka

IO 71 Areálové rozvody NN

IO 72 Areálové osvetlenie
Prevádzkové súbory:

PS 01 Trafostanica

PS 03 Elektrická požiarna signalizácia a hlasová signalizácia požiaru 

PS 04 Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia 

PS 05 Technológia prevádzky 

PS 07 Stlačený vzduch



Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

- stavba bude umiestnená na pozemkoch p.č.KN-C 6012/3, 6012/34, 6012/35, 
6012/36, 6012/37, 6012/77, 6012/ 184, 6012/223, 6012/254, 6012/255, 
6012/256, 6012/257, 6012/260 v k.ú.Krásno nad Kysucou podľa situácie, ktorá je 
súčasťou PD a tvorí prílohu rozhodnutia. Súbeh a križovanie s dotknutými jestvujúcimi 
vedeniami navrhnúť, ak nie je v ďalších podmienkach uvedené inak, v súlade s STN 73 
6005. V projektovej dokumentácii po predchádzajúcom vytýčení, zdokumentovať 
dotknuté vedenia s vyznačením odstupových vzdialeností od jednotlivých vedení, resp. 
miestnych vedení;

hrubé terénne úpravy realizovať podľa projektovej dokumentácie

projektová dokumentácia stavby pre vydanie stavebného povolenia bude akceptovať 
všetky podmienky tohto rozhodnutia a bude spracovaná v rozsahu stanovenom §9 
vyhl.č.453/2000 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona;

rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení SeVaK a.s.Žilina zo dňa 03.04,2018 pod
č.Q18006885/AHa a to najmä:

•  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
MZP 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;

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

•  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;

•  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;

•  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;

•  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;



•  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;

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

- Záväzné stanovisko v zmysle zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo 
vydané Okresným úradom v Čadci, odborom starostlivosti o ŽP ako príslušným orgánom vo 
veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie dňa 27.07.2018 pod č.j.OU-CA-OSZP- 
2018/009806-002 -  bez pripomienok.

- dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení 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 najmä:

• 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;

• 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;

• 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;

• 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;

• 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;

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

• 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.

- dodržať podmienky uvedené v stanovisku Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti 
o životné prostredie -  úsek odpadového hospodárstva zo dňa 20,03.2018 pod č.OU-CA- 
QSZP-2018/0045 83:

•  Odpad bude zhromažďovaný tak, aby nenarušoval estetický ráz krajiny a podľa potreby 
zabezpečí jeho okamžité zhodnotenie alebo zneškodnenie;



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

•  Ku kolaudácii stavby investor predloží relevantné doklady od dodávateľ stavyb
o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou prác;

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

- splniť podmienky uvedené v stanovisku Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti 
o životné prostredie -  úsek orgánu ochrany ovzdušia zo dňa 27.02.2018 pod č.OU-CA- 
QSZP-2018/004452-2 : súhlasné záväzné stanovisko bez pripomienok

- splniť podmienky uvedené v stanovisku Okresného úradu Čadca,odboru starostlivosti 
o životné prostredie -  úsek ochrany prírody a krajiny zo dňa 20.07.2017 pod č.OU-CA-OSZP- 
2017/008349-002 :

•  počas stavebných prác dbať na ochranu existujúcej zelene, nezasahovať do drevín
a krovitých porastov, ktoré sú súčasťou územia európskeho významu NATURA 2000 -  
SKÚEV 0649 Sútok Kysuce s Bystricou (viď priložená mapka);

•  navrhované sadové úpravy doplniť aj o výsadby stromov, nielen krovín, prednostne zo 
strany od toku Kysuca, na výsadby použiť geograficky pôvodné (domáce) druhy drevín 

a rastlín z dôvodu zabránenia šíreniu sa nepôvodných a inváznych druhov do okolia;

•  prebytočnú výkopovú zeminu neukladať do alúvií miestnych tokov na podmáčané 
lokality a do územia európskeho významu NATURA 2000 -  SKÚEV 0649 Sútok 
Kysuce s Bystricou, aby nedošlo k zasypaniu prípadných biotopov európskeho alebo 
národného významu; v prípade, že prebytočná zemina nebude využitá v rámci dotknutej 
stavby zlikvidovať ju na riadenej skládke TKO;

- splniť požiadavky uvedené v záväznom stanovisku Krajského pamiatkového úradu Žilina 

zo dňa 21.06.2018 pod č.i.KPUZA-2018/11672-2/48775/KOP:

1. Termín zahájenia výkopových prác súvisiacich so stavbou písomne ohlásiť najmenej 5 
dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná odborný dohľad 
stavby formou obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických 
nálezov.

2. Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej 
alebo nehmotnej povahy, napr.objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, 
stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí 
alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému 
pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať 
ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.

3. Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného 
stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

- Okresný úrad Čadca, odbor krízového riadenia vydal dňa 02.07.2018 pod č.j.OU-CA-OKR- 
2018/008792-002 záväzné stanovisko -  bez pripomienok.



- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Okresné riaditeľstvo policajného zboru, OPI 

Čadca vydal dňa 09.04,2018 pod č.ORPZ-CA-QDI-62-056/2018 stanovisko za podmienok:

1. Trvalé a prenosné dopravné značenie musí byť vyhotovené a rozmiestnené v súlade so 
zákonom č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, v súlade s vyhláškou č.9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva 
zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a v súlade s STN 01 8020 -  Dopravné značky na pozemných 
komunikáciách.

2. Žiadame prizvať (č.tel. 0961423511) dopravného inžiniera Okresného dopravného 
inšpektorátu Okresného riaditeľstva PZ v Čadci na kontrolu správnosti osadenia 
trvalého a prenosného dopravného značenia.

3. V rámci stavby žiadame prijať také opatrenia, ktoré budú zamedzovať znečisťovaniu 
pozemných komunikácií.

4. Ak dôjde pri stavebných prácach k znečisteniu pozemných komunikácií alebo 
dopravného značenia žiadame zabezpečiť ich bezodkladné očistenie.

5. Vyhradzujeme si právo na prípadne doplnenie alebo zmeny navrhovaného trvalého 
a prenosného dopravného značenia z dôvodu zachovania bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky.

6. Vyhradzujeme si právo stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené podmienky 
zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný 
záujem.

K umiestneniu stavby sa súhlasne bez pripomienok vyjadrili:

- Slovák Telekom, a.s., Bratislava -  vyjadrenie zo dňa 03.04.2018 pod č.6611809242

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca -  záväzné stanovisko vydané dňa
14.07.2017 pod č.j.RH -  1323/2017

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Čadca -  stanovisko vydané dňa
26.03.2018 pod č.ORHZ-CAl-257/2018

- splniť podmienky uvedené vo vyjadrení Slovenského vodohospodárskeho podniku
š.p.,Správa povodia stredného Váhu I„ Nimnica č. 1/97 zo dňa 18.04.2018 pod č.CZ
12726/210/2018 :

* Pri oplotení areálu požadujeme rešpektovať prístupové pásmo vodného toku Kysuca 
v šírke min. 10 m od brehovej čiary toku. Vzhľadom k blízkosti vodného toku je nutné 
stavbu zabezpečiť voči nepriaznivým vplyvom zvýšenej hladiny podzemných vôd 
a možným povodňovým prietokom.

- splniť podmienky uvedené vo vyjadrení Stredoslovenskej distribučnej a.s., Žilina zo dňa

21,03.2018 pod č.i. 4600041812-343:

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, a.s. Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohy 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 144/ts/krasno.n.kysucou 
priemyselna.zona. 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 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 
určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné ju 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 
nravadzkova.tel@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 dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj 
vedenia tretích osôb.

9. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.

10. 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.

- dodržať podmienky uvedené v stanovisku SPP-Distribúcia, a.s. Bratislava zo dňa 28.02.2018 

pod č. TD/NS/0136/2018/Ki:

1. 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.

2. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

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

4. Ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia 
výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

mailto:nravadzkova.tel@ssd.sk
http://www.ssd.sk


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

6. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a 
manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje v vydané 
povolenie SPP-D.

7. Každé poškodenie zariadenia SPP -  D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť 
ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850 111 727.

8. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 
zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za 
porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského 
zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 
150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného 
činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu 
poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 
286, alebo § 288 zákona č.300/2005 Z.z. Trestný zákon.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V územnom konaní neboli účastníkmi konania uplatnené žiadne námietky.

Pripomienky a podmienky dotknutých orgánov a orgánov štátnej správy k predloženému 
návrhu sú obsiahnuté v rozhodnutí.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.l a 3 stavebného zákona dva roky odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o 
stavebné povolenie alebo o predĺženie platnosti územného rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ CTP BETA SK, spol. s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava -  Staré mesto, 
IČO: 36697168 v zastúpení Ing.Tomášom Činčalom bytom 023 57 Podvysoká 208, podal 
dňa 25.06.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „CTPark Krásno nad 
Kysucou, KNK1 -  Hala SO 101“ v k. ú. Krásno nad Kysucou.

K návrhu bola priložená dokumentácia pre UR spracovaná odborne spôsobilou 
osobou, ktorá bola prerokovaná s dotknutými orgánmi štátnej správy a účastníkmi konania.

V uskutočnenom ústnom konaní neboli zo strany účastníkov konania k umiestneniu 
stavby vznesené žiadne námietky alebo pripomienky, o ktorých by musel stavebný úrad 
rozhodovať.

K predloženej PD sa vyjadrili dotknuté orgány štátnej správy, ich stanoviská neboli 
záporné ani protichodné. Podmienky a pripomienky sú obsiahnuté v rozhodnutí.

Mesto Krásno nad Kysucou oznámilo podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona dňa
27.06.2018 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým 
orgánom štátnej správy a dňa 12.07.2018 vykonal ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním. Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného 
zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné 
prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.



Umiestnenie stavby je v súlade s územným plánom mesta. Umiestnenie stavby vyhovuje 
všeobecným technickým požiadavkám na navrhovanie stavieb podľa § 47 stavebného 
zákona.

P o u č e n i e

Podľa § 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 Mestský úrad, 
023 02 Krásno nad Kysucou.

Správny poplatok podľa zák. č. 145/95 Zb. v znení neskorších predpisov, pol. č. 59 
písm.a odst.2je 100,-€.

Doručuje sa:
CTP BETA SK, spol. s.r.o. Laurinská 18, 811 Bratislava 
Ing.Tomáš Činčala, Podvysoká 208 
Reality -Sk.,spol.s.r.o., Palárikova 76, Čadca 
PROMONT, s.r.o., č. 1961, 023 02 Krásno nad Kysucou 
Eliastech s.r.o., SNP 2113, 023 02 Krásno nad Kysucou 
Ing.Zuzana Čierňavová. 023 05 Nová Bystrica č.64
P.S.A.Technik spol. s.r.o., Krásno nad Kysucou 1843, 023 02 Krásno nad Kysucou 
SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Marcel Slávik, Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 
850 00 Bratislava

Dotknutí:
RÚVZ, Palárikova 1156, Čadca 
OR HaZZ, ul.A.Hlinku, 022 01 Čadca
SPP a.s, Mlynské Nivy 44/b, 821 05 Bratislava, prevádzka Žilina 
Slovák telekom, a.s.RCSI, Poštová 1,010 01 Žilina
Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Odštepný závod Piešťany, Správa povodia stredného 
Váhu I. Púchov, 020 71
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova 91 Čadca 
Okresný úrad v Čadci, odbor krízového riadenia, Palárikova 91, Čadca 
Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina 
SEVAK, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

(/ ^ / / / ^  

Ing. Jozef G r a p a  

primátor mesta

Príloha: situácia umiestnenia stavby
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