OKRESNÝ ÚRAD ČADCA
ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
Palárikova 91, 022 01 Čadca
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Čadca

OU-CA-OCDPK-2021/012217-008

30. 11. 2021

STAVEBNÉ POVOLENIE
Výrok
Žiadateľ: Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania
sídlo: Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina

podal dňa 08. 10. 2021 žiadosť č. 03880/2021/OD-132 zo dňa 06.10.2021, s prílohami o vydanie stavebného
povolenia,
pre stavbu: „Zabezpečenie svahu a priľahlej cesty a MO 2021-002 na ceste III/2021“
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 predmetnú žiadosť o
stavebné povolenie a rozhodol takto:
stavba
„Zabezpečenie svahu a priľahlej cesty a MO 2021-002 na ceste III/2021“
sa podľa § 66 stavebného zákona
POVOĽUJE.
Žiadateľ/stavebník: Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina (ďalej len „stavebník“)
Projektant: GEOCONSULT, spol. s r. o., Tomášikova 10/E, 821 03 Bratislava
zodpovedný projektant: Ing. Karol Hlaváč
Termín realizácie stavby: 04/2022 – 12/2023
Kraj: Žilinský
Okres: Čadca
Obec: Makov
Katastrálne územie: Makov
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Stavebný pozemok: pozemná komunikácia III/2021 Makov - Príjazdná
v ckm 0,145 (kum.)
Zhotoviteľ: Stavebník nahlási do 15 dní po ukončení verejnej súťaže.
Stavebný dozor: Ing. Marián Pikuliak
Stručný popis stavby:
Stavebné práce spočívajú v rekonštrukcii mostného objektu MO 2021-002, vo zväčšení kapacity mosta pre
prevedenie prietokov Pavelkovského potoka, v rozšírení cesty bezprostredne pri odbočení v smere na mostný objekt
MO 2021-001, výmena obrusnej a ložnej vrstvy krytu vozovky v požadovanom rozsahu (v mieste dočasného záberu
výstavby + časť cesty III/2021 v smere na železničnú stanicu).
Pre uskutočnenie stavby sa určujú v zmysle § 66 zákona č. 50/1976 tieto záväzné podmienky:
1. 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.
2. Stavebník je povinný pred zahájením stavebných prác oznámiť začatie stavby OU CA OCPDK.
3. 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.
4. 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 pätnástich dní po skončení výberového konania písomnou formou.
5. Stavebník oznámi OU CA OCPDK, stavebný dozor najneskôr 15 dní pred začatím stavebných prác písomnou
formou.
6. Na stavbe bude na viditeľnom mieste osadená tabuľa s označením stavby, stavebníka, zhotoviteľa, ako aj uvedením
mien stavby vedúceho a odborného dozoru.
7. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie: „Zabezpečenie svahu a priľahlej cesty a MO 2021-002
na ceste III/2021“; stupeň: DSP/DRS; dátum: 05/2021; číslo zákazky: 20210007; zodpovedný projektant: Ing. Karol
Hlaváč. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez povolenia OU CA OCDPK, špeciálneho stavebného úradu podľa
§ 68 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb..
8. Stavebník je povinný pred zahájením stavebných prác zabezpečiť priamo v teréne vytýčenie dotknutých
inžinierskych sietí za účasti ich vlastníkov.
9. Stavebník pri výkone prác nahradí prípadné škody spôsobené pri výstavbe tretím osobám, prípadne zabezpečí
uvedenie vecí do pôvodného stavu.
10. Štátny stavebný dohľad bude vykonávať špeciálny stavebný úrad OU CA OCDPK.
11. 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. V zmysle § 76 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné
užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali
stavebné povolenie možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
12. 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.
13. Pred osadením dočasného (prenosného) a trvalého dopravného značenia pri pozemnej komunikácií II. a III.
triedy, je potrebné požiadať o stanovisko Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Čadci, Okresný dopravný
inšpektorát, sídlom Palárikova 977, 022 01 Čadca a Správu ciest ŽSK Závod Kysuce, sídlom A. Hlinku 2621, 022
01 Čadca a následne OU CA OCPDK o jeho určenie.
14. V prípade, že pri stavebných prácach, dôjde na určitý čas k čiastočnému alebo úplnému uzatvoreniu premávky
na pozemných komunikáciách II. a III. triedy je stavebník povinný požiadať o povolenie na čiastočnú alebo úplnú
uzávierku pozemných komunikácií cestný správny orgán v zmysle § 7 zákona č. 135/1961 Zb. a § 10 vyhlášky č.
35/1984 Zb., kde budú určené osobitné podmienky, za ktorých bude možné pozemnú komunikáciu uzavrieť.
15. Stavebník je povinný dodržať v plnom rozsahu osobitné podmienky uvedené vo vyjadreniach dotknutých
orgánov:
a) Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, č. s. OU-CAOSZP-2021/007460-002, zo dňa 30.06.2021:
- projektovú dokumentáciu je potrebné odsúhlasiť so správcom vodného toku rieky Kysuca – SVP š. p., OZ Piešťany.
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- stavebné práce je potrebné vykonávať mechanizmami v dobrom technickom stave tak, aby nedošlo k úniku
znečisťujúcich látok do povrchových, podzemných vôd, resp., aby nedošlo k znečisteniu terénu, spojenému s rizikom
následného zhoršenia akosti povrchových alebo podzemných vôd. V prípade úniku látok škodiacich vodám do
povrchových vôd resp. do prostredia súvisiaceho s vodou, vykonať opatrenia na ochranu vôd v zmysle ň 41 ods. 6
a 7 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.
- Pred vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu je potrebné v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) zákona č.
364/2004 Z. z. o vodách, požiadať tunajší úrad o vydanie súhlasu, ktorý sa vydáva na uskutočnenie, zmenu alebo
odstránenie stavby a zariadení alebo činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktoré však
môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd (§ 27 vodného zákona). K žiadosti o vydanie súhlasu je
potrebné doložiť stanovisko správcu vodného toku – SVP š. p. OZ Piešťany.
b) Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, č. s. OU-CAOSZP-2021/009881-002, zo dňa 18.08.2021:
- Stavbu realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej fi. GEOCONSULT, s.r.o. Bratislava,
zodpovedný projektant Ing. Karol Hlaváč vo máji 2021.
- Stavebné práce vykonávať mechanizmami v dobrom technickom stave tak, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich
látok do povrchových, podzemných vôd resp. aby nedošlo k znečisteniu terénu, spojenému s rizikom následného
zhoršenia akosti povrchových alebo podzemných vôd. V prípade úniku znečisťujúcich látok do prostredia
súvisiaceho s vodou, vykonať opatrenia na ochranu vôd v zmysle § 41 ods. 6 a 7 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.
- Rešpektovať podmienky správcu vodného toku Kysuca - SVP š. p., OZ Piešťany dané stanoviskom č. CS OZ PN
4742/2021/2 zo dňa 20.07.2021
c) Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, č.
s.: CS OZ PN 4742/2021/2 zo dňa 20.07.2021, s platnosťou 2 roky:
- SVP š. p. v zmysle zákonov NR SR č. 364/2044 Z. z. o vodách a 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení
neskorších predpisov nezodpovedá za prípadné škody spôsobené mimoriadnou udalosťou – účinkami vôd, splavenín
a ľadu, ako ani za škody spôsobné stavbou.
- Pred začiatkom stavebných prác predložiť na schválenie plán povodňových zabezpečovacích prác, vypracovaný
v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 261/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a
postup ich schvaľovania na OZ PN, Oddelenie vodohospodárskeho dispečingu, tel. kontakt 033/7764808, ústredňa
033/7764111.
- K zahájeniu, k ukončeniu prác pri vodnom toku, ako aj ku kolaudácii stavby žiadame prizvať zástupcu SPSV I,
Púchov – úsekového technika p. Pavela, telefonický kontakt 0903 269 072 a riadiť sa jeho pokynmi.
- Vykopaný materiál, stavebný materiál a vzniknutý odpad zo stavby žiadame ukladať a skladovať mimo ochranného
pásma vodného tuku. Pri stavebných prácach bude nevyhnutné dbať o ochranu vodného toku, neznečisťovať vodný
tok, neohrozovať kvalitu povrchových ani podzemných vôd a vykonávať činnosti v súlade okrem iného, so zákonom
č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov.
- Upozorňujeme, že žiadnu časť stavby nepreberáme do našej správy. Správu a údržbu všetkých častí stavby bude
vykonávať vlastník stavby na vlastné náklady.
- Z dôvodu vodohospodárskej evidencie, po ukončení prác pri vodnom toku, budeme žiadať o bezodplatné doručenie
PD stavby skutočného vyhotovenia v zmysle platných predpisov SR a geodetické zameranie stavby v dotyku s
vodným tokom, spracované odborne spôsobilými osobami, v tlačenej aj v digitálnej podobe (napr. dxf, dgn,dwg a
pod.)
- V prípade, ak budú stavbou dotknuté pozemky vo vlastníctve SR a v správe SVP š. p. bude potrebné riešiť
majetkovo právne vzťahy (uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena) na OZ PN, Odbor správy majetku, kontakt
033/7764405, ústredňa 033/7764111, bezodkladne.
- K predloženému návrhu bude potrebný súhlas aj štátnej vodnej správy – OÚ Čadca, Odbor starostlivosti o životné
prostredie.
d) Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán odpadového hospodárstva, č. s. OU-CAOSZP-2021/014428-002, zo dňa 29.11.2021:
- Odpad bude zhromažďovaný tak, aby nenarušoval estetický raz krajiny a podľa potreby zabezpečil jeho okamžité
zhodnotenie alebo zneškodnenie
- Nevyužité odpady budú zneškodnené skládkovaním na skládke, ktorá má udelený súhlas na prevádzkovanie v
zmysle § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, príp. integrované povolenie.
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- Ku kolaudácii stavby investor predloží relevantné doklady od dodávateľa stavby 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 dopadoch a druhy
odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov.
- Odpad (výkopová zemina) je potrebné odovzdať len osobe, ktorá má na to povolenie a prevádzkuje miesto na to
určené v zmysle paragrafu 97 ods.1 písm. d) zákona o odpadoch.
- Výkopovú zeminu je možné využiť na terénne úpravy pozemku, na ktorom sa realizuje stavba. Prebytok výkopovej
zeminy, ktorý by mal byť využitý mimo realizácie stavby, je považovaný za odpad a musí byť s ním naložené v
súlade so zákonom o odpadoch. V opačnom prípade sa takéto konanie považuje za porušenie ust. zákona o odpadoch.
e) Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany prírody a krajiny, č. s. OU-CAOSZP-2021/007434-002, zo dňa 30. 07. 2021:
- počas stavebných prác dbať na ochranu príp. existujúcej zelene a brehových porastov,
- úpravy dna toku realizovať prírodným spôsobom,
- prebytočnú výkopovú zeminu neukladať do alúvií miestnych tokov a na podmáčané lokality, 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.
f) SPP-distribúcia, a. s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26, č. s. TD/NS/0682/2021/Ki, zo dňa 20.07.2021,
platné do 20. 07. 2022:
- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu
nízkotlakového (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakového (ďalej len „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti
menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej len „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto
plynárenských zariadení, a to výhradne ručene, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za
dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu
a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne,
je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste
priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre
overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp.
pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL
plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými
sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie
podmienok na vykonávanie takýchto prác.
- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej
ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred
zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnicapp-distibucia.sk) na vykonanie kontroly
stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok
kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná,
pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia
proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPOP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili
jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy
plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.
č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- 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
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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,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákon a iných
všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení
a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo
bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami
dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom
pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a
pod.
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v
bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
g) Slovak Telekom, a. s., č. v. 6612123938, zo dňa 10.08.2021, platné do 10.02.2022; akciová spoločnosť požaduje,
aby boli plnené všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska a zároveň
stavebník musí rešpektovať nasledovné:
- Toto vyjadrenie je oprávnený použiť iba správca dotknutej pozemnej komunikácie podľa § 18 ods. 14 Zákona č.
135/1961 pri realizácii stavebných prác na diaľnici, ceste alebo miestnej komunikácii.
- V prípade ak toto vyjadrenie ako aj jeho prílohy použije iná osoba stáva sa vyjadrenie neplatným
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať
ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- 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 5.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť
je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma
týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom,
a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti
povereného správou sieti: Rastislav Kubík, rastislav.kubikelekom.sk, +421 41 5001398
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť
priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu
o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je
možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných
dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zaradení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť,
ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa
zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č.
351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom,
ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území
sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne
káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov
týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná
Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/
vyjadrenia/layout1.aspx Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
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- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj
Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- 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 Slovak Telekom, a.s.
- 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.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje
žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
h) Stredoslovenská distribučná, a. s., č. s.: 202108-SP-0259-1, zo dňa 09.09.2021, platné 12 kalendárnych mesiacov
od vystavenia:
- V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu
zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska
údržby SSD v danej lokalite.
- Od 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, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných
vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia
na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás
dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
- V prípade 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.
- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom
pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení
príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického
zhotovenia súbehov a križovaní.
- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný
neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z
príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v „Zápise o vytýčení podzemného e. vedenia“
resp. zápisom do stavebného denníka.
- Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene
údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia
distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.)
i) Ministerstvo vnútra SR, Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát Čadca, č. s.: ORPZ-CAODI-17-043/2021 zo dňa 04. 06. 2021:
- Dopravné značenie a zariadenie 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. 30/2020
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.
- Žiadame vopred prizvať (č. tel. 0961 423 511) dopravného inžiniera Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ
v Čadci na kontrolu správnosti osadenia dopravného značenia.
- V rámci stavby žiadame prijať také opatrenia, ktoré budú zamedzovať znečisťovaniu pozemných komunikácií.
- Ak dôjde pri stavebných prácach k znečisteniu pozemných komunikácií alebo dopravného značenia žiadame
zabezpečiť ich bezodkladné očistenie.
j) Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, č. s.: O21032754 zo dňa 14. 09.
2021 s platnosťou 24 mesiacov od vydania stanoviska:
- Hore uvedenou stavbou dôjde ku kolízii s výtlačným kanalizačným potrubím HDPE DN 80 mm v prevádzke
spoločnosti Sevak a.s. V záujmovom území stavby sa tiež nachádza potrubie verejného vodovodu (VV) z materiálu
HDPE DN 80 mm, DN 100 mm, PVC DN 100 mm a potrubie verejnej kanalizácie (VK) z materiálu PVC DN 300
mm v prevádzke spoločnosti Sevak a.s. Upozorňujeme, že v záujmovom území stavby sa nachádzajú vodovodné
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prípojky (VP) a kanalizačné prípojky (KP) k jednotlivých nehnuteľnostiam, ktoré nie sú v správe a majetku našej
spoločnosti. Informácie o nich Vám poskytnú ich majitelia.
- Pred zahájením akýchkoľvek zemných prác stavebník požiada o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú
v záujmovom území a zabezpečí, aby pri realizácii zemných prác bola dodržaná STN 73 6005 pri súbehu a križovaní
s ostatnými vedeniami. Vytýčenie uvedených našich vedení Vám cez objednávku vykoná naša organizácia.
- Pri realizácii stavebného objektu SO 01, v mieste kolízie s výtlačným kanalizačným potrubím, žiadame výkopové
práce realizovať ručným výkopom.
- Žiadame predmetné podzemné vedenia a ich ochranné pásmo v plnom rozsahu rešpektovať. Ochranné pásmo VV a
VK v zmysle zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 442/2002 Zb. z. § 19 je 1,5 m (do DN 500 vrátane)
od bočného pôdorysného okraja potrubia na obe strany. V pásme ochrany VV a VK je zakázané vykonávať zemné
práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať
trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy (znižovať alebo zvyšovať krytie potrubia).
- Hutnenie podložia v mieste dotyku s VV, VK, resp. VP, KP realizovať po vrstvách vibračnými zariadeniami takým
spôsobom, aby dynamické rázy pri hutnení nepoškodili potrubia vodovodu a kanalizácie v danej lokalite.
- V rámci stavebných prác žiadame zdvihnúť do úrovne budúcej nivelety asfaltovej cesty všetky prípadné poklopy
na vodovodnom a kanalizačnom potrubí. V prípade poškodených poklopov tieto vymeniť za nové. Ich funkčnosť
požadujeme preveriť za prítomnosti našich pracovníkov z prevádzky SEVAK a.s. Žilina. O zistenom stave vyhotoviť
zápis do stavebného denníka. Tento zápis bude slúžiť ako po realizačné vyjadrenie.
- Odkryté miesta na vodovodnom a kanalizačnom potrubí musia pred zásypom skontrolovať naši zástupcovia z HS
vodovody a HS kanalizácie.
K stavbe sa súhlasným stanoviskom bez pripomienok vyjadrili dotknuté orgány:
k) Obec Makov, Makov 60, 023 56 Makov, č. s.: S174/R1209/2021 zo dňa 21. 06. 2021,
K stavbe sa vyjadrili o neexistencii sietí a zariadení v záujmovom území:
l) O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, zo dňa 12. 07. 2021,
m) Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, zo dňa 19. 07. 2021 s platnosťou vyjadrenia do 17. 01.
2022, pričom upozorňuje, že:
- vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a. s., sa môžu nachádzať TKZ iných
prevádzkovateľov
- rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia
- ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky
objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
• pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu
PTZ /vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi/
• preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a
upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +,- 30 cm skutočného uloženia
PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali
s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti
najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ.
• dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
• nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
• súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
• aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
• pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia,
markery)
• aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 32, mob.: 0907 721 378
• overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny
priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia)
• pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o
nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ
• ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ
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Odôvodnenie
Stavebník ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, Komenského 48, 011 09 Žilina podal dňa 08. 10. 2021 žiadosť
č. 03880/2021/OD-132 zo dňa 06.10.2021, s prílohami o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: „Zabezpečenie
svahu a priľahlej cesty a MO 2021-002 na ceste III/2021“. Dňom podania žiadosti 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/vyjadrenia na predmetnú stavbu vydali:
a) Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, č. s. OU-CAOSZP-2021/007460-002, zo dňa 30.06.2021:
b) Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, č. s. OU-CAOSZP-2021/009881-002, zo dňa 18.08.2021
c) Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, č.
s.: CS SVP OZ PN 4742/2021/2 zo dňa 20.07.2021, platné 2 roky
d) Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán odpadového hospodárstva, č. s. OU-CAOSZP-2021/014428-002, zo dňa 29.11.2021
e) Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany prírody a krajiny, č. s. OU-CAOSZP-2020/007434-002, zo dňa 30.07.2021
f) SPP-distribúcia, a. s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26, č. s. TD/NS/0682/2021/Ki, zo dňa 20.07.2021,
platné do 20. 07. 2022
g) Slovak Telekom, a. s., č. v. 6612123938, zo dňa 10.08.2021, platné do 10.02.2022;
h) Stredoslovenská distribučná, a. s., z. 202108-SP-0259-1, zo dňa 09.09.2021, platné 12 kalendárnych mesiacov
od vystavenia
i) Ministerstvo vnútra SR, Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát Čadca, č. s.: ORPZ-CAODI-17-043/2021 zo dňa 04. 06. 2021
j) Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, č. s.: O21032754 zo dňa 14. 09.
2021 s platnosťou 24 mesiacov od vydania stanoviska,
k) Obec Makov, Makov 60, 023 56 Makov, č. s.: S174/R1209/2021 zo dňa 21. 06. 2021,
l) O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, zo dňa 12. 07. 2021,
m) Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, zo dňa 19. 07. 2021 s platnosťou vyjadrenia do 17.
01. 2022
Základné údaje charakterizujúce vyššie uvedenú stavbu:
OU CA OCPDK ako špeciálny stavebný úrad posúdil v celom rozsahu predmetnú žiadosť s prílohami o vydanie
stavebného povolenia, doručenú od Žilinského samosprávneho kraja, odboru dopravy a územného plánovania
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.
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71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov je toto stavebné povolenie preskúmateľné príslušným
súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
Vyvesené dňa:
...................................
Zvesené dňa:
...................................
Ing. Ján Balhárek PhD.
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10156

Doručuje sa
Žilinský samosprávny kraj, Komenského , 010 01 Žilina, Slovenská republika
SPRÁVA CIEST ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Správa ciest ŽSK závod Kysuce, A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci, Palárikova 977/25, 022 01 Čadca, Slovenská republika
Obec Makov, Makov 60 , 023 56 Makov, Slovenská republika
Slovenský vodohospodársky podnik, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, Slovenská republika
Okresný úrad Čadca, odbor pozemkový a lesný, Palárikova 95, 022 01 Čadca, Slovenská republika
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca, Slovenská republika
Slovak Telekom a.s., Poštová 1, 010 08 Žilina, Slovenská republika
GEOCONSULT, spol. s r.o., Tomášikova 10/E, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, Slovenská republika
SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, Slovenská republika
O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 11 Bratislava, Slovenská republika
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca, Slovenská republika
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Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.
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