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Číslo spisu
OU-CA-OCDPK-2020/009921-005

Vybavuje

v Čadci
04. 09. 2020

ROZHODNUTIE
STAVEBNÉ POVOLENIE

Popis konania / Účastníci konania

Výrok rozhodnutia
Žiadateľ: Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania

sídlo: Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina

podal dňa 09.07.2020 „ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE“, č. 03805/2020/OD-117,

pre stavbu: „REKONŠTRUKCIA MOSTNÉHO OBJEKTU MO 2020-001 CEZ TOK
PREDMIERANKA PRED OBCOU KORŇA“

Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „OU CA OCDPK“) ako špeciálny
stavebný úrad podľa § 3a ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“), v zmysle § 62 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
50/1976 Zb.“) a v zmysle § 8 ods. 1 a ods. 2 písm. vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška č. 453/2000 Z. z.“), preskúmal žiadosť o stavebné povolenie
č03805/2020/OD-117 zo dňa 09. 07. 2020 a rozhodol takto:

Stavba:

„REKONŠTRUKCIA MOSTNÉHO OBJEKTU MO 2020-001 CEZ TOK
PREDMIERANKA PRED OBCOU KORŇA“

sa podľa § 66 stavebného zákona

POVOĽUJE.

Žiadateľ/stavebník: Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina (ďalej len „stavebník“)

Projektant: DAQE Slovakia s.r.o.
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Univerzitná25
010 08 Žilina
Termín realizácie stavby: 04/2021-12/2021
Kraj: Žilinský
Okres: Čadca
Obec: Turzovka
Katastrálne územie: Turzovka
Stavebný pozemok: Stavba bude realizovaná v cestnom telese cesty III/2020 Korňa,
k.ú. Turzovka.
Zhotoviteľ: Bude známy po ukončení výberového konania.
Stavebný dozor: Bude známy po ukončení výberového konania.

Stručný popis stavby:
Stavebné práce spočívajú v rekonštrukcii mosta (vybúranie zvršku mosta, vybudovanie spriahajúcej dosky na
pôvodných predpätých nosníkoch KA-61, realizácia novej vozovky na moste a nových prechodových oblastí pred
a za mostom, vybudovanie nových ríms, v ktorých budú ukotvené nové ZBZ) a v rekonštrukcii nadväzujúcich
oporných múrov priamo súvisiacich s mostným objektom.
Realizáciou projektu sa predĺži životnosť mosta, zlepší sa jeho stavebno-technický stav a v konečnom dôsledku sa
zvýši aj bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v danom úseku – motoristov aj chodcov.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú v zmysle § 66 zákona č. 50/1976 tieto záväzné podmienky:

1. Stavba bude realizovaná na cestnom telese cesty III/2020 Korňa, k.ú. Turzovka.
2. Pri realizovaní stavby je nutné dodržiavať ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, použitia vhodných stavebných výrobkov, dbať na ochranu
zdravia ľudí, ochranu životného prostredia a dodržiavať všeobecné právne normy a predpisy.
3. Stavebník je povinný pred zahájením stavebných prác oznámiť začatie stavby OU CA OCPDK.
4. V zmysle § 67 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do
dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
5. Stavebník oznámi OU CA OCPDK meno (názov) a adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby v zmysle § 62 ods. 1 písm.
d) zákona č. 50/1976 Zb., do 15 dní po skončení výberového konania písomnou formou.
6. Stavebník oznámi OU CA OCPDK stavebný dozor najneskôr 15 dní pred začatím stavebných prác písomnou
formou.
7. Na stavbe bude na viditeľnom mieste osadená tabuľa s označením stavby, stavebníka, zhotoviteľa, ako aj uvedením
mien stavby vedúceho a odborného dozoru.
8. Stavebník je povinný dodržať v plnom rozsahu osobitné podmienky uvedené vo vyjadreniach dotknutých orgánov:
a) Mesto Turzovka, č.: R5492/2020/S197/2020/UVaRM, zo dňa 24.07.2020;
b) Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, č.: OU-CA-OSZP-2019/014718-002, zo dňa
26.11.2019;
c) Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, č.: CS SVP OZ PN 8314/2019/2, zo dňa 12.12.2019;
d) Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, č.: OU-CA-OSZP-2020/010093-002, zo dňa 22.7.
2020;
e) Slovak Telekom, a. s., č. v. 6612007289, zo dňa 13.3.2020;
f) Správca PTZ Orange Slovensko, a.s. vyjadrenie č. BB-2820/2019 z 11.11.2019;
g) Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina - značka 4600055240-79 z 13.08.2020;
h) SEVAK číslo 019033492 z 21.11.2019;
i) Okresné riaditeľstvo policajného zboru, okresný dopravný inšpektorát Čadca číslo: - ORPZ – CA - ODI –
16-286/2019 z 28.10.2019;
j) Distribúcia SPP – číslo TD/NS/0823/2019/Ki z 26.11.2019.

9. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie: „Rekonštrukcia mostného objektu MO 2020-001
(M6746) most cez tok Predmieranka pred obcou Korňa“, stupeň projektu: DSP/DRS; dátum: máj 2019; číslo
zákazky: 19-014L; zodpovedný projektant: Ing. LUKÁŠ ROLKO. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez
povolenia OU CA OCDPK podľa § 68 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb..
10. Stavebník je povinný pred zahájením stavebných prác zabezpečiť priamo v teréne vytýčenie dotknutých
inžinierskych sietí za účasti ich vlastníkov.
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11. Stavebník pri výkone prác nahradí prípadné škody spôsobené pri výstavbe tretím osobám, prípadne zabezpečí
uvedenie vecí do pôvodného stavu.
12. Štátny stavebný dohľad bude vykonávať špeciálny stavebný úrad OU CA OCDPK.
13. Stavebník po ukončení stavebných prác predloží v súlade s § 79 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. špeciálnemu
stavebnému úradu návrh na kolaudačné konanie a vydanie kolaudačného rozhodnutia v lehote do 30 dní od ukončenia
prác.
14. Pri stavebných prácach, kde dôjde na určitý čas k čiastočnému alebo úplnému uzatvoreniu premávky na
pozemných komunikáciách II. a III. triedy je stavebník povinný požiadať o vydanie povolenia na čiastočnú alebo
úplnú uzávierku pozemných komunikácii cestný správny orgán v zmysle § 7 zákona č. 135/1961 Zb. a § 10 vyhlášky
č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách.
15. Miesto výkonu prác bude označené dočasným dopravným značením (ďalej len „DDZ“), odsúhlaseným
Okresným riaditeľstvom Policajného zboru, Okresným dopravným inšpektorátom (ďalej len „ODI OR PZ Čadca“)
v zmysle predloženej projektovej dokumentácie. Vyobrazenie a rozmery dopravných značiek musia zodpovedať
STN 018 020 v znení jej zmien a vyhláške MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z. z. o
cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K osadeniu DDZ bezprostredne pred začatím prác bude
prizvaný zástupca ODI OR PZ Čadca a žiadateľ vypracuje o tom samostatný zápis do stavebného denníka. Žiadateľ je
povinný rešpektovať ďalšie spresňujúce alebo doplňujúce pokyny ODI OR PZ Čadca. Existujúce dopravné značenie,
ktoré bude v rozpore s DDZ bude zakryté a po ukončení prác uvedené do pôvodného stavu s okamžitou platnosťou.

Odôvodnenie
Stavebník ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, Komenského 48, 011 09 Žilina
podal dňa 09.07.2020 „ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE“, č. 03805/2020/OD-117. Uvedeným dňom bolo
začaté stavebné konanie.

OU CA OCDPK v súlade s § 61 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 50/1976 Zb. oznámil začatie stavebného konania a upustenie
od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. V konaní neboli vznesené žiadne námietky.

Súhlasné záväzné stanoviská na predmetnú stavbu vydali:

a) Mesto Turzovka, č.: R5492/2020/S197/2020/UVaRM, zo dňa 24.07.2020;
b) Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, č.: CS SVP OZ PN 8314/2019/2, zo dňa 12.12.2019;
c) Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, č.: OU-CA-OSZP-2020/010093-002, zo dňa 22.7.
2020;
d) Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, č.: OU-CA-OSZP-2019/014718-002, zo dňa
26.11.2019;
e) Slovak Telekom, a. s., č. v. 6612007289, zo dňa 13.3.2020;
f) Správca PTZ Orange Slovensko, a.s. vyjadrenie č. BB-2820/2019 z 11.11.2019;
g) Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina - značka 4600055240-82 z 19.11.2019;
h) SEVAK číslo 019033492 z 21.11.2019;
i) Okresné riaditeľstvo policajného zboru, okresný dopravný inšpektorát Čadca číslo: - ORPZ – CA - ODI –
16-286/2019 z 28.10.2019;
j) Distribúcia SPP – číslo TD/NS/0823/2019/Ki z 26.11.2019.

Základné údaje charakterizujúce vyššie uvedenú stavbu:

Stavebné práce spočívajú v rekonštrukcii mosta (vybúranie zvršku mosta, vybudovanie spriahajúcej dosky na
pôvodných predpätých nosníkoch KA-61, realizácia novej vozovky na moste a nových prechodových oblastí pred
a za mostom, vybudovanie nových ríms, v ktorých budú ukotvené nové ZBZ) a v rekonštrukcii nadväzujúcich
oporných múrov priamo súvisiacich s mostným objektom.
Realizáciou projektu sa predĺži životnosť mosta, zlepší sa jeho stavebno-technický stav a v konečnom dôsledku sa
zvýši aj bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v danom úseku – motoristov aj chodcov.
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OU CA OCPDK ako špeciálny stavebný úrad posúdil žiadosť o stavebné povolenie zo dňa 09.07.2020 č.
03805/2020/OD-117, od Žilinského samosprávneho kraja, odboru dopravy a územného plánovania o vydanie
stavebného povolenia s potrebnými prílohami v celom rozsahu a dospel k záveru, že uskutočnením stavby nie sú
ohrozené práva a právom chránené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom
chránené záujmy účastníkov konania.

Špeciálny stavebný úrad na základe všetkých okolností posudzovaných v stavebnom konaní rozhodol tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Za vydanie tohto stavebného povolenia sa správny poplatok nevyberá, pretože podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č.
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky a
rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje
inak, od poplatkov oslobodené.

Poučenie
V zmysle ustanovenia § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov proti tomuto stavebnému povoleniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia
(oznámenia) na Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Podľa § 47 ods. 4 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov je toto stavebné povolenie preskúmateľné príslušným
súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ostatným účastníkom konania sa doručuje verejnou vyhláškou vyvesenou 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu
Čadca, Mesta Turzovka.

Vyvesená dňa:

.................................
podpis, pečiatka

Zvesená dňa:

.................................
podpis, pečiatka

Ing. Ján Balhárek PhD.
vedúci odboru

Doručuje sa

Žilinský samosprávny kraj, oddelenie dopravnej infraštruktúry, odbor dopravy
Komenského 48
011 09 Žilina
Slovenská republika
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SEVAK a.s.
Bôrická cesta 1960
010 57 Žilina
Slovenská republika

Stredoslovenská distribučná a.s.
Pri Rajčianke 2927 8
010 47 Žilina
Slovenská republika

SPP - distribúcia a.s.
Mlynské nivy 44 b
825 11 Bratislava
Slovenská republika

DAQE Slovakia s.r.o.
Univerzitná 8498 25
010 08 Žilina
Slovenská republika

Slovak Telekom a.s.
Poštová 1
010 08 Žilina
Slovenská republika

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP
Palárikova 91
022 01 Čadca
Slovenská republika

Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor
Palárikova 95
022 01 Čadca
Slovenská republika

SVP š.p. OZ Piešťany
Nábrežie I. Krasku 3/834
921 80 Piešťany
Slovenská republika

Mesto Turzovka
Stred 178
023 54 Turzovka
Slovenská republika

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci
Palárikova 977 25
022 01 Čadca
Slovenská republika
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SC ŽSK, Závod Kysuce
A. Hlinku 2621
022 01 Čadca
Slovenská republika

Okresné riaditeľstvo Hasičského a zachranného zboru Čadca
A. Hlinku 4
022 01 Čadca
Slovenská republika

Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava-Ružinov
Slovenská republika
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