OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

Číslo:OU-ZA-OSZP3-2020/024034-003/Fit

Žilina dňa 22.06.2020

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy
ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z.z.
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný
orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 120 zákona číslo 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 61 písm. c) zákona
číslo 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon), s použitím ustanovenia § 46 a § 47 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, vydáva
STAVEBNÉ POVOLENIE
pre stavebníka Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina v stavebnom
konaní po prerokovaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania
a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto:
Vodná stavba ,,Rozšírenie vodovodu Jedľová ulica, Žilina - Bánová“ situovaná
na pozemkoch parcely č. KN C 1394/7, 1395, 1377, 723/4, 728, 715/3, 714/4, 734, 714/1
v k.ú. Bánová sa podľa § 26 vodného zákona v súčinnosti s § 66 stavebného zákona
povoľuje
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v nasledovnom rozsahu:
Rozšírenie vodovodu
Predĺženie verejného vodovodu D110 bude v dĺžke 109,0 m, z materiálu HDPE 100
SDR17/PN 10, D110 x 6,6. Vybudovanie 6 vodovodných prípojok pre pripojenie
nehnuteľností s osadením prefabrikovaných betónových vodomerných šácht s vnútornými
rozmermi 1200x1200x1800mm. Vodovodné prípojky budú z materiálu HDPE D32x3 mm PN
16 a budú vybudované prostredníctvom navŕtavacích pásov s uzáverom prípojky. Napojenie
vodovodu HDPE D110 mm bude na existujúcu odbočku z verejného vodovodu HDPE D160
mm pomocou redukcie D160/110.Vodovod bude ukončený na konci vetvy odberovou
súpravou s odvodnením D2“ (Hawle) v km 0,109.
Na stavbu ,,Rozšírenie vodovodu Jedľová ulica, Žilina - Bánová“ vydal stavebný úrad Obec
Porúbka rozhodnutie o umiestnení stavby č.s.: 15617/2019-54808/2019-OSP-MLA zo dňa
06.11.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.12.2019.
Na uskutočnenie vodnej stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom
konaní, ktorú vypracoval Ing. Miloslav Remiš, autorizovaný stavebný inžinier a ktorá
je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho
povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení si ako súčasť
spisu ponecháva tunajší úrad.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou
osobou na to oprávnenou.
3. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pred začatím stavby sú stavebníci povinní vytýčiť na stavenisku všetky podzemné vedenia,
ktoré sa v záujmovom území nachádzajú, ich správcami. Vytýčenie vedenia rešpektovať
tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Po obnažení vedenia prizvať zástupcu jeho správcu
ku kontrole, či toto nie je poškodené. Taktiež prizvať zástupcu k zásypu vedenia. Zemné
práce v blízkosti vedenia oznámiť bezodkladne jeho správcovi.
5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia § 48 stavebného zákona
upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb, vyhláška číslo 532/2002 Z.z.
a príslušné technické normy.
6. Pred začatím realizácie stavebných prác na vodovodnom potrubí vedenom v pozemnej
komunikácií, je stavebník povinný si vyžiadať od príslušného správcu komunikácie
a príslušného orgánu štátnej správy povolenie na zvláštne užívanie komunikácie.
7. Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ stavby - oprávnená právnická alebo fyzická osoba ktorý bude určený vo výberovom konaní. Stavebník v lehote do 15 dní od uskutočneného
výberového konania oznámi stavebnému úradu meno (názov) a adresu zhotoviteľa stavby,
ktorý zároveň zabezpečí odborný dozor nad uskutočňovaním stavby.
8. Na stavbe môžu byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom číslo
133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch.
9. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby na tunajší úrad – Vysokoškolákov 8556/33B,
010 08 Žilina.
10. Pri realizácií stavby musia byť dodržané nasledovné podmienky:
SEVAK a.s., Žilina, vyjadrenie č. O19027318/LKo, zo dňa 26.09.2019
 Pred zahájením zemných prác stavebník písomne požiada o vytýčenie podzemných
vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území. Ich vytýčenie Vám na základe písomnej
objednávky vykonajú pracovníci našej spoločnosti.
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 Pri prevádzaní všetkých stavebných prác, vrátane zemných prác, požadujeme plne
rešpektovať naše existujúce inžinierske siete (pripájací vodovod HDPE D160 mm
a existujúcu kanalizáciu PVC DN 300 mm, ktorá sa nachádza v ul. Jedľová – p. č. 1377),
aby nedošlo k ich poškodeniu. Nemeniť krytie potrubí, dodržať ochranné pásmo
existujúcich potrubí a STN 736005 pri súbehu a križovaní sietí. Taktiež žiadame
po zrealizovaní stavby uviesť do pôvodného stavu všetky naše zariadenia t. j. poklopy
zdvihnúť do úrovne nivelety terénu. Ich funkčnosť požadujeme preveriť pred kolaudáciou
stavby za prítomnosti nášho pracovníka z prevádzky SEVAK a. s. Žilina.
 Rozšírenie vodovodu odsúhlasujeme z mat. HDPE 100 SDR 17/PN 10 D110x6,6 mm
bez prekládok inž. sietí. Vodovodné prípojky odsúhlasujeme z mat. HDPE 100 SDR
11/PN 16 D 32x3 mm. Vodovod bude nepožiarny, ukončený bude odberovou súpravou
s odvodnením DN 2“.
 Verejný vodovod, ktorý bude vybudovaný v cudzom investorstve v rámci nášho
jestvujúceho systému, považujeme za rozšírenie verejného vodovodu v súlade
s ustanovením Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Toto rozšírenie bude
zhodnotením majetku našej spoločnosti bez vzniku nového vlastníckeho práva
k príslušnému rozšíreniu. Preto všetky zmeny požadujeme riešiť uzatvorením príslušnej
zmluvy v časovej súvislosti s priebehom stavby (zmluva o budúcej zmluve, zmluva
o postúpení investorských práv...).
 V prípade, že bude uvedenú stavbu budovať naša spoločnosť na základe zmluvy
o postúpení investorských práv žiadame do rozpočtu uviesť v samostatnej položke
asfaltovanie – dočasná úprava a trvalá úprava.
 Počas stavebných prác (k tlakovým skúškam vodovodu, ku kontrole uloženia potrubí)
požadujeme prizvať ako odborný technický dohľad budúceho prevádzkovateľa –
zamestnancov našej spoločnosti (HS vodovody). O výsledku skúšok napísať záznam
do stavebného denníka, ktorý bude slúžiť ako podklad pre vydanie užívacieho povolenia
stavby.
 Pri prvom kontakte s majstrom je potrebné zo strany investora predložiť k nahliadnutiu
aktuálne vyjadrenia SEVAK a. s. k danej stavbe, realizačnú dokumentáciu stavby a jej
právoplatné stavebné povolenie, podľa ktorého bude vykonaná kontrola realizácie stavby.
 Novovybudovaný verejný vodovod bude uvedený do prevádzky až po jej stavebnom
ukončení, skolaudovaní, po úspešných tlakových skúškach a podpísaní zmluvy
o prevádzkovaní vodovodu medzi zainteresovanými.
 Dodávateľ (zhotoviteľ) stavby musí min. 30 dní vopred prejednať v našej spoločnosti
prepojovacie práce na jestv. Vodovod v danom priestore. Tieto budú vykonané za našej
účasti na základe objednávky s termínom realizácie, ktorý bude vopred prejednaný
s príslušným majstrom úseku.
 Vyhľadávací vodič vyviesť až k poklopom s dostatočnou vôľou. Napojenie vodič musí
byť vlhkotesné (použiť zmršťovaciu pásku). Na základe písomnej objednávky bude
našimi pracovníkmi preskúšaná funkčnosť vyhľadávacieho vodiča. V prípade, že nebude
preskúšaná funkčnosť vyhľadávacieho vodiča stavbu neprevezmeme.
 Upozorňujeme, že nie je dovolené cudzím osobám vykonávať zásahy na zariadeniach
verejného vodovodu v správe našej spoločnosti. Tieto zásahy môžu vykonávať
len pracovníci našej spoločnosti alebo nami poverené osoby.
 Vybudovaný vodovod (VV) odovzdať s príslušnými dokladmi do prevádzky našej
spoločnosti do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
Odovzdanie vybudovaného VV uskutočniť „Protokolom o odovzdaní a prevzatí stavby“,
ktorého súčasťou bude: PD rozšírenia VV, geodetické zameranie, stavebný denník, zápisy
o vykonaných skúškach, atesty použitého materiálu, doklad o zriadení vecného bremena,
právoplatné stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie.
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 Vlastné (ostré) dopojenie rodinných domov na verejný vodovod bude možné
až po stavebnom ukončení, skolaudovaní, po úspešných tlakových skúškach vodovodu,
vyhovujúcich rozboroch kvality vody v potrubí a podpísaní zmluvy medzi
zainteresovanými.
 Po zrealizovaní stavby je potrebné vyznačiť všetky zmeny pokládky potrubia oproti
pôvodnému návrhu do projektu skutočného vyhotovenia stavby.
 Pred kolaudáciou rozšírenia vodovodu požadujeme predložiť geodetické zameranie
skutkového stavu, ktorého spracovanie konzultovať so správcom GIS-u na SEVAK, a. s.
Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina, vyjadrenie č. 4600057119/20 zo dňa 04.03.2020:
 V predmetnej lokalite sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia, a podperné body,
nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné
NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedené Vám prikladáme
na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia.
 Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia č. 4600057119/20 zo dňa 04.03.2020
SPP – D a.s., Bratislava, vyjadrenie č. TD/NS/0192/2020/Ki, dňa 10.03.2020:
 V predmetnom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia NTL plynovody a prípojky
podľa priložených zákresov, ochranné pásma plynárenských zariadení a bezpečnostné
pásmo plynárenských zariadení.


Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia č. TD/NS/0192/2020/Ki, dňa 10.03.2020

ORHaZZ Žilina č. ORHZ-ZA2-2019/000218-001, zo dňa 12.03.2020:
 Overenú projektovú dokumentáciu predložiť pri kolaudačnom konaní.
Žilinské komunikácie a. s., Žilina, vyjadrenie č. 22/T/2020, zo dňa 19.02.2020:
 Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia č. 22/T/2020, zo dňa 19.02.2020
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Žilina, vyjadrenie č. 30/2020/SC ŽSK-47
zo dňa 20.02.2020:
 Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia 30/2020/SC ŽSK-47 zo dňa 20.02.2020
Slovak Telekom, a. s., Bratislava, vyjadrenie č. 6612006578, zo dňa 04.03.2020:
 V predmetnom území sa nachádzajú siete elektronických komunikácií (SEK)
 Všeobecné podmienky ochrany SEK:
 V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK
Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného
pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s.
povinný zabezpečiť:
- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených
zamestnancom Slovak Telekom, a. s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace
s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný
partner. Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777 474
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Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia)
s rôznou funkčnosťou.
 Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia,
je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým,
že zabezpečí:
 Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo
na povrchu terénu,
 Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce,
s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami,
ktoré boli na jeho ochranu stanovené
 Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú
odchýlku ± cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy
na povrchu terénu
 Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie
(napr. hĺbacie stroje)
 Aby boli odkryté zariadenia zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži
a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy
zariadenia
 Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
 Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800
123 777
 Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť
Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. nezodpovedajú za zmeny
priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie
tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST




V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST)
je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk)
Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení
v plnom rozsahu.
Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia č. 6612006578, zo dňa 04.03.2020

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového
hospodárstva č. OU-ZA-OSZP3-2020/014799-002 zo dňa 02.03.2020:
 odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ stavby) odovzdá
oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie
vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke
 investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa stavby doklady o množstve
a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi;
 výkopovú zeminu prednostne využiť v rámci stavby na spätné zásypy alebo ďalšie
terénne úpravy;
 doklady o zákonnom nakladaní s vyprodukovanými odpadmi počas stavby
(zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov v povolených zariadeniach)
preukáže stavebník (investor) stavebnému úradu v kolaudačnom konaní.
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Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vyjadrenia č. OUZA-OCDPK-2020/019211-002 zo dňa 08.04.2020:
 Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia č. OU-ZA-OCDPK-2020/019211002 zo dňa 08.04.2020
Mesto Žilina, Mestský úrad v Žiline, vyjadrenia č. 4303/2020-9810/2020-SÚ-KLM zo dňa
26.02.2020 a č. 7106/2020-63483/2020-OSVPaŽP-VOZ zo dňa 31.03.2020:
 Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrení č. 4303/2020-9810/2020-SÚ-KLM
zo dňa 26.02.2020 a č. 7106/2020-63483/2020-OSVPaŽP-VOZ zo dňa 31.03.2020
11. Skládky stavebného materiálu, výkopovej zeminy, resp. iného materiálu neukladať
na pobrežné pozemky drobného vodného toku alebo do blízkosti vodného toku, odkiaľ
by mohli byť splavené do toku.
12. Stavebník bude pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami povinný urobiť potrebné
opatrenia, aby tieto nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd
alebo neohrozili ich kvalitu (§39 vodného zákona).
13. Stavbu je možné užívať až po kolaudácií stavby. Stavebník podá včas návrh na vydanie
kolaudačného rozhodnutia podľa § 26 vodného zákona a § 79 stavebného zákona.
Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť zápis o odovzdaní a prevzatí stavby; doklady
o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok, vyhlásenia výrobcu o zhode stavebných
výrobkov, revízie ATS, stavebný denník a podobne.
14. Stavebné povolenie stráca
platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov
odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
15. Stavba nesmie byť zahájená, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
16. Stavba bude dokončená do 31.12.2022.
Účastníci konania ani dotknuté orgány nevzniesli žiadne námietky a pripomienky voči
vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu.
Odôvodnenie:
Stavebník Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina v zastúpení
PRIMA PROJEKT – SK, s. r. o., Tajovského 2040/2, 010 01 Žilina, doručovacia adresa Dolné
Rudiny 1, 010 01 Žilina podal dňa 07.05.2020 na tunajší úrad žiadosť o stavebné povolenie
na vodnú stavbu ,,Rozšírenie vodovodu Jedľová ulica, Žilina - Bánová“ situovanej
na pozemkoch parcely č. KN C 1394/7, 1395, 1377, 723/4, 728, 715/3, 714/4, 734, 714/1
v k. ú. Bánová. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.
Na stavbu ,, Rozšírenie vodovodu Jedľová ulica, Žilina - Bánová“ vydal stavebný úrad
Obec Porúbka rozhodnutie o umiestnení stavby č.s.: 15617/2019-54808/2019-OSP-MLA
zo dňa 06.11.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.12.2019.
Špeciálny stavebný úrad oznámením číslo OU-ZA-OSZP3-2020/024034-002/Fit
zo dňa 28.05.2020 oznámil verejnou vyhláškou začatie stavebného konania a nariadil ústne
pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.06.2020. O začatí stavebného konania boli
oboznámení všetci známi účastníci konania a dotknuté orgány.
Pre vydanie stavebného povolenia príslušným stavebným úradom vydala Obec
Porúbka, stavebný úrad, záväzné stanovisko č.s.: 10283/2020-151582/2020-SU-MLA zo dňa
03.06.2020 podľa § 120 ods. 2 zák.č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v nadväznosti na § 140b
stavebného zákona v platnom znení.
Stavebníci ku žiadosti doložili vyjadrenia všetkých účastníkov konania a dotknutých
orgánov štátnej správy. S vydaním stavebného povolenia súhlasili a ku stavbe sa vyjadrili:
Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina pod č. 4600057119/20 zo dňa 04.03.2020, SPP – D
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a.s., Bratislava pod č. TD/NS/0192/2020/Ki zo dňa 10.03.2020, SEVAK a.s. Žilina pod č.
O19027318/LKo, zo dňa 26.09.2019, Žilinské komunikácie, a. s. Žilina pod č. 22/T/2020,
zo dňa 19.02.2020, Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja pod č. 30/2020/SC ŽSK-47
zo dňa 20.02.2020, Slovak Telekom, a. s. Bratislava pod č. 6612006578, zo dňa 04.03.2020,
ELTODO SK, a. s. Bratislava pod č. 450320/PJ zo dňa 19.03.2020, Michlovský spol. s. r. o.
Piešťany pod č. BB – 0700/2020 zo dňa 17.03.2020, Dopravný podnik mesta Žiliny, s. r. o.
pod č. 144/2020 zo dňa 03.03.2020, Siemens Mobility s. r. o. Žilina pod č. PD/ZA/027/20GAR zo dňa 10.03.2020, Mesto Žilina Mestský úrad v Žiline pod č. 4303/2020-9810/2020SÚ-KLM zo dňa 26.02.2020 a č. 7106/2020-63483/2020-OSVPaŽP-VOZ zo dňa 31.03.2020,
ORHaZZ Žilina pod č. ORHZ-ZA2-2019/000218-001 zo dňa 12.03.2020, RÚVZ č.
A/2020/00584/HŽPZ zo dňa 04.03.2020, Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií pod č. OU-ZA-OCDPK-2020/019211-002 zo dňa 08.04.2020,
štátna správa odpadového hospodárstva pod č. OU-ZA-OSZP3-2020/014799-002 zo dňa
02.03.2020, štátna správa ochrany prírody a krajiny pod č. OU-ZA-OSZP3-2020/014800-002.
Stavba je povolená na pozemkoch parcely č. KN C 1394/7, 1395, 1377, 723/4, 728,
715/3, 714/4, 734, 714/1 v katastrálnom území Bánová.
Všetky oprávnené požiadavky ako aj podmienky uplatnené v stavebnom konaní boli
zapracované do podmienok stavebného povolenia.
Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť
o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona
a zistil, že uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti
ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Tunajší úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 5 stavebného zákona predpokladá, že tie
dotknuté orgány, ktoré v určenej alebo predĺženej lehote neoznámili svoje stanoviská
k povoľovanej stavbe, súhlasia so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov.
Na základe uvedených skutočností špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
V zmysle zákona číslo 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov je Mesto Žilina oslobodené od platenia správneho poplatku.
P o u č e n i e:
Proti tomuto rozhodnutiu podľa §§53 a 54 zák. č. 71/1967 Zb o správnom konaní v znení jeho
neskorších zmien a doplnení je možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08
Žilina. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný
prostriedok v rámci správneho konania.

Ing. arch. Pavel Kropitz
vedúci odboru
v zastúpení: Ing. Daniela Hančíková
vedúca oddelenia OP a vybraných zložiek ŽP
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Oznámenie sa doručí:
1. Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
2. Obec Porúbka, Rajecká cesta 29, 013 11 Lietavská Lúčka – stavebný úrad
3. Sedliaček Stanislav, Oslobodenia 49/24, 010 04 Žilina – Bánová
4. Krajči Ján, Ing., ul. Jedľová 22, 010 04 Žilina - Bánová
5. Krajčiová Marta, ul. Jedľová 22, 010 04 Žilina - Bánová
6. Sudin Štefan, Ing., Mateja Bela 3445/59, 010 15 Žilina
7. Sudinová Katarína, Mateja Bela 3445/59, 010 15 Žilina
8. Novotný Karol, Jedľová 496/27, 010 04 Žilina - Bánová
9. Taška Štefan, Ing., Jedľová 851/27A, 010 04 Žilina - Bánová
10. Tašková Kristína, Ing., Jedľová 851/27A, 010 04 Žilina – Bánová
11. Meliš Milan, Jedľová 849/29A, 010 04 Žilina – Bánová
12. Melišová Iveta, Mgr., Jedľová 849/29A, 010 04 Žilina – Bánová
13. Meliš Rudolf, Dadanova 3385/3, 010 15 Žilina
14. Melišová Monika, Jedľová 317/29, 010 04 Žilina – Bánová
15. Melišová Katarína, Jedľová 317/29, 010 04 Žilina – Bánová
16. Moravčíková Anna, Ing., Rosina č. 339, 013 22 Rosina
17. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
18. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
19. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou Mesto Žilina
20. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou
Na vedomie:
1. Mesto Žilina, odbor investičný, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
2. Mesto Žilina, odbor dopravy, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
3. Mesto Žilina, odbor životného prostredia, Námestie obetí komunizmu 1, 011 031
Žilina
4. OU ZA, OSZP3, odbor ochrany prírody a krajiny
5. OU ZA, OSZP3, odbor odpadového hospodárstva
6. OU ZA OSZP3, šVs
7. OÚ ZA, pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
8. OR HaZZ Žilina, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina
9. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, oddelenie
telekomunikačných služieb, Ul. 9. mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica
10. RÚVZ Žilina, V. Spanyola 27, 010 01 Žilina
11. SPP – Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
12. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
14. UPC broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, P. O. BOX 16, 850 00 Bratislava
15. Siemens Mobility, s.r.o., Verejné osvetlenie Žilina, J. M. Hurbana 21, 010 01 Žilina
16. Michlovský spol. s. r. o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
17. Energotel s.r.o., Prevádzka Žilina, Jána Milca č. 44, 010 01 Žilina
18. Žilinské komunikácie, a. s., Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina
19. Bytterm, a.s., Saleziánska 4, 010 77 Žilina
20. ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
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Toto rozhodnutie sa doručuje v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona
verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli Mesta Žilina a správneho orgánu
Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia po dobu 15 dní v obci spôsobom
obvyklým.

Vyvesené dňa :

Zvesené dňa :

Pečiatka, podpis

Pečiatka, podpis

(po uplynutí lehoty žiadame zaslať späť s vyznačením uvedených údajov).
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