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VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE
Navrhovateľ:

Obec Horný Vadičov, IČO: 00314030

adresa :
023 45 Dolný Vadičov č.s. 160. ,
/ďalej len navrhovateľ/, zastúpená starostom obce Miroslavom Káčeríkom podala prostredníctvom
splnomocneného zástupcu: CHIC DESIGN, Škultétyho 28, 010 01 Žilina dňa 02.02.2022 návrh na
vydanie rozhodnutia o umiestnení
stavby:

„Chodník v súbehu s cestou III/2054 v km 8,589 až 8,655“

na pozemkoch:

KN-C 2680

v kat. území:

Horný Vadičov

Obec Dolný Vadičov, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej iba „stavebný zákon“)
a príslušný na základe určenia Okresného úradu Žilina, Odboru výstavby a bytovej politiky zo dňa
28.01.2022 pod č. OU-ZA-OVBP-2022/010831-002 podľa §119 ods. 3 Stavebného zákona v spojení s §
5 písm. a) ods. 1 zákona č 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a
bývanie (ďalej len „stavebný úrad"), zastúpená v správnom konaní starostom obce podľa § 13 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v územnom konaní posúdil predložený
návrh podľa § 35 a ďalších stavebného zákona a na základe výsledkov uskutočneného konania vydáva
podľa §39, §39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona, v spojení s ust. § 46 zákona zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov vydáva:

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY
„Chodník v súbehu s cestou III/2054 v km 8,589 až 8,655“ na pozemku KN-C 2680 v katastrálnom
území Horný Vadičov, obec Horný Vadičov

I. Účel a popis stavby:
Cesta III/2054 je v riešenom úseku dvojpruhová obojsmerná komunikácia a tvorí základný komunikačný systém
obce. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ako aj zvýšenia bezpečnosti chodcov je v km
8,589 až km 8,655 (staničenie cesty III/2054) navrhnutý pravostranný chodník. Navrhovaný chodník bude
stavebne napojený na jestvujúce chodník v obci (v km 8,589). Vzhľadom na jestvujúce stavebné objekty (oporný
múr pred R.D. s.č. 157), úprava ktorých by si vyžiadala zvýšené finančné a technické nároky bude pokračovanie
chodníka realizované v ďalšej etape.
Z dôvodu údržby komunikácie je upravená šírka jazdného pruhu v celej dĺžke navrhnutého chodníka na 3,25m.
Vzhľadom na jestvujúce šírkové pomery je navrhnutý chodník šírky 1,5m a s dĺžkou 66,58m.
Od cesty III/2054 bude chodník oddelený cestným obrubníkom uloženým do betónového lôžka s bočnou oporou.
Stavebne bude obrubník osadený na výšku maximálne l00mm nad niveletu cesty.
V mieste, kde sa osadí cestný obrubník je nutné zarezať jestvujúci asfalt a odstrániť konštrukcie potrebné pre jeho
osadenie, Priestor medzi jestvujúcou vozovkou a obrubníkom sa doasfaltuje a všetky spoje sa zalejú pružnou
asfaltovou zálievkou (respektíve bitúmenovou naliepaciou páskou).
Z pravej strany chodníka je navrhnutý oporný múrik (napr. PREMAC ELKO), ktorý bude mať výšku cca 350mm
nad niveletu chodníka. Pri realizácii oporného múrika bude nutné čiastočne odstrániť jestvujúce oplotenie (so
súhlasom majiteľa pozemku). Po vybudovaní chodníka sa oplotenie uvedie do pôvodného stavu.
Priečny sklon chodníka je jednostranný, smerom na cestu III/2054.
Smerové trasovanie ako aj pozdĺžny profil v maximálnej možnej miere kopírujú jestvujúcu cestu III/2054

II. Pre umiestnenie stavby a obsah projektovej dokumentácie stavby sa na podklade
ust.§39a stavebného zákona a §4 vyhl. č. 453/200 Z.z. určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch KN-C 2680 v katastrálnom území Horný Vadičov, obec
Horný Vadičov podľa výkresu situácie umiestnenia stavby vypracovanej Ing. Michal LÖFFLER,
autorizovaný stavebný inžinier 4944*12 Konštrukcie inžinierskych stavieb z 10/2021, ktorý je
súčasťou projektovej dokumentácie a je neoddeliteľnou prílohou tohto rozhodnutia.
2. Projekt stavby musí spĺňať príslušné ustanovenia §§47,48 a 49 stavebného zákona príslušné
ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z.z..
3. Stavba musí byť navrhnutá tak, aby spĺňala príslušné ustanovenia § 43d stavebného zákona
vzťahujúce sa ku stavbe.
4. Pre uskutočnenie stavby budú navrhnuté stavebné materiály, ktoré sú podľa osobitných
predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
5. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude obsahovo spracovaná v súlade
s ustanovením §9, ods. 1, vyhl. č. 453/2000 Z. z.
6. O stavebné povolenie bude potrebné požiadať príslušný špeciálny stavebný úrad podľa §3a
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /“cestný zákon“/ v úplnom znení
neskorších predpisov, ktorým je Obec Horný Vadičov.
7. V projektovej dokumentácii zohľadniť pripomienky a stanoviská dotknutých organizácii
a orgánov štátnej správy:
Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako vecne a miestne príslušný cestný
správny orgán podľa ustanovení § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní predloženého návrhu dokumentácie a stanoviska Správy ciest
Žilinského samosprávneho kraja č. 042/2022/SCŽSK-18 zo dňa 03. 02. 2022 s ú h l a s í s vydaním územného
rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „Chodník v súbehu s cestou III/2054 v km 8,589 až 8,655 v k. ú. Horný
Vadičov na parcele CKN 2680“ s tým, že žiadateľ bude z hľadiska záujmov cestnej siete zaviazaný dodržaním
nasledovných podmienok:
pri akomkoľvek zásahu do pozemnej komunikácie III/2054 je potrebné požiadať tunajší cestný správny orgán o
vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie,
v prípade umiestnenia prenosných dopravných značiek a zariadení na cestu 111/2054
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pri realizácii prác je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie určenia (predložiť projekt prenosného
dopravného značenia, ktorý bude vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom),
materiál získaný výkopovými prácami nesmie byť ukladaný na vozovku, ale musí byť odvezený na skládku,
pri stavebnej činnosti neznečisťovať pozemnú komunikáciu III/2054 a v prípade potreby ju bezodkladne čistiť,
rešpektovať ustanovenia § 18 cestného zákona, ako aj § 20 vyhlášky 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný
zákon,
stavebník dodrží v plnom rozsahu podmienky uvedené v stanovisku Správy ciest Žilinského samosprávneho
kraja č. 042/2022/SCŽSK-18 zo dňa 03. 02. 2022,
stavebník je povinný rešpektovať ďalšie nariadenia a pripomienky, ktoré môže cestný správny orgán doplniť v
zmysle vykonania štátneho odborného dozoru nad pozemnou komunikáciou v zmysle § 3c ods. 1 písm. c) cestného
zákona.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie zo dňa 06.10.2021 pod
č. OU-KM-OSZP-2021/000982-002:
Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska štátnej správy ochrany prírody
a krajiny konštatuje, že vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu: „Prístupová komunikácia
Dolný Vadičov“ v k. ú. Dolný Vadičov pre investora Dolný Vadičov, Dolný Vadičov 123, 023 45 Horný Vadičov, v
extraviláne obce, v I. stupni ochrany, mimo území európskeho významu a území národného významu, mimo prvkov
RUSES-u nebudú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny za splnenia nasledovných podmienok:
1. Pri realizácii stavebných prác je potrebné ochrániť vzrastlú zeleň rastúcu v okolí pred poškodením.
2. V prípade nevyhnutného a opodstatneného výrubu drevín (stromov a krovitých porastov) je potrebné podať na
tunajší úrad žiadosť o pridelenie obce, ktorá bude príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny na vedenie
konania vo veci výrubu drevín v zmysle §§ 47 a 48 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v
znení neskorších predpisov.
3. Odpad vzniknutý pri stavbe, vrátane prebytočnej výkopovej zeminy a kameniva nesmie byť umiestňovaný do
voľnej prírody a do alúvia vodných tokov, aby nedošlo k zasypávaniu biotopov. So vzniknutým odpadom musí
byť naložené v zmysle platných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva.
4. Po skončení stavebných prác uviesť terén do pôvodného stavu.
Vyjadrenie k PD k územnému a stavebnému konaniu „Chodník v súbehu s cestou III/2054 v km 8,589 až 8,655 v
k.ú. Horný Vadičov“ v katastrálnom území Horný Vadičov
Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej
správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. o a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) vydáva v zmysle § 28 vodného zákona k predloženej PD stavby: „Chodník v súbehu s
cestou III/2054 v km 8,589 až 8,655 v k.ú. Horný Vadičov“ v katastrálnom území Horný Vadičov, nasledovné
stanovisko č. OU-KM-OSZP-2022/000429-002 zo dňa 31.01.2022:
s realizáciou stavby súhlasíme bez pripomienok.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie zo dňa
12.01.2022 pod č. OU-KM- OSZP-2022/000025-002: ako príslušný orgán štátnej správy- ochrany
prírody a krajiny podľa § 68 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov a v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov dáva nasledovné stanovisko:
že stavbou: „Chodník v súbehu s cestou III/2054 v km 8,589 až 8,655 v k.ú. Horný Vadičov“ pare. č. KN-C 2680 pre
investora Obec Horný Vadičov, Horný Vadičov 160, 023 45 Horný Vadičov zastúpeného splnomocneným zástupcom
spoločnosťou CHIC DESIGN, s.r.o., Škultétyho 2870/28, 010 01 Žilina, v intraviláne obce, v I. stupni ochrany, mimo
území európskeho významu a území národného významu, mimo prvkov RÚSES-u nebudú dotknuté záujmy ochrany
prírody a krajiny za splnenia nasledovných podmienok:
1.
Pri výstavbe a užívaní objektu nevytvárať nové prístupové cesty, využívať iba už jestvujúce komunikácie a
nedevastovať okolité plochy.
2.
Nezriaďovať na okolitých pozemkoch depóniá (skládky stavebného a iného materiálu), stavebný materiál
počas výstavby umiestňovať len na predmetných pozemkoch vo vlastníctve investora.
3.
Po skončení stavebných prác uviesť okolitý terén do pôvodného stavu.
4.
Výkopy budú zabezpečené proti uviaznutiu živočíchov (drobné zemné cicavce, obojživelníky, plazy a pod.) v
nich. V prípade nálezu uviaznutého živočícha bude tento šetrne vypustený (podľa potreby aj za asistencie Správy
CHKO Kysuce). V prípade nálezu raneného alebo uhynutého chráneného živočícha bude nález nahlásený na Správu
CHKO Kysuce (tel. č. 041/433 56 06) a na tunajší úrad.
5.
V prípade nevyhnutného a opodstatneného výrubu drevín (stromov a krovitých porastov) je potrebné podať
žiadosť na príslušný orgán ochrany prírody a krajiny na vedenie konania vo veci výrubu drevín podľa § 47 a 48 zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
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6.
Odpad vzniknutý pri stavbe, vrátane prebytočnej výkopovej zeminy a kameniva nesmie byť umiestňovaný do
voľnej prírody a alúvia vodných tokov, aby nedošlo k zasypávaniu biotopov.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie zo dňa 12.01.2022 pod
č. OU-KM- OSZP-2022/000026-003:
Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska štátnej správy odpadového
hospodárstva so stavbou: súhlasí za splnenia nasledovných podmienok:
investor (alebo dodávateľ) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavebných prác
súlade s Vyhl. MZP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a druhy odpadov zaradí
podľa platného Katalógu odpadov (vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z. z.),
odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ) stavby odovzdá oprávnenému subjektu,
prostredníctvom ktorého zabezpečí, aby bola zachovaná hierarchia v odpadovom hospodárstve, t.j. prednostné
zabezpečenie prípravy na opätovné použitie, recyklácia alebo iné zhodnotenie, až následne ak sa predchádzajúce
nakladanie nedá zabezpečiť zabezpečí zneškodnenie vzniknutého odpadu vo vhodnom zariadení alebo na povolenej
skládke,
- výkopovú zeminu, ktorá sa nepoužije na účely výstavby (zásypy) v mieste vzniku, investor (alebo dodávateľ) stavby
odovzdá oprávnenému subjektu, prostredníctvom ktorého zabezpečí, aby bola zachovaná hierarchia v odpadovom
hospodárstve, t j. prednostné zabezpečenie prípravy na opätovné použitie, recyklácia alebo iné zhodnotenie, až následne
ak sa predchádzajúce nakladanie nedá zabezpečiť zabezpečí zneškodnenie vzniknutého odpadu vo vhodnom zariadení
alebo na povolenej skládke,
pri vzniku odpadov zaradených do kategórie TSI-nebezpečný odpad pri výstavbe objektu je investor/dodávatel
stavby povinný tieto odpady odovzdať iba organizácii oprávnenej na nakladanie s nebezpečnými odpadmi,
v kolaudačnom konaní žiadame predložiť tunajšiemu úradu doklady o druhoch, množstve a zabezpečení
zhodnotenia alebo zneškodnenia jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavebných prác
(evidenčné listy odpadov, faktúry odberu odpadov) u oprávnených odberateľov a podať žiadosť o vyjadrenie sa ku
kolaudácii na tunajší úrad.
Krajský pamiatkový úrad Žilina, stanovisko zo dňa 17.01.2022 pod č. KPUZA-2022/1426-2/6504/KOP:
K predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Žilina, ako príslušný orgán štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu,
vydal záväzné stanovisko, v ktorom v konaní podľa stavebného zákona a iných osobitných právnych predpisov uplatňuje
nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom:
1. 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.
2. Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce
sa na realizácii stavby.
Podľa § 40 ods.2 a 3 pamiatkového zákona a §127 zákona stavebného zákona v prípade zistenia, resp. narušenia
archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález
krajskému pamiatkovému úradu. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom
alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný
vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu
a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický
nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami
archeologického výskumu.
Vyjadrenie SSD a.s. zo dňa 12.01.2022 pod číslom 202112-SP-0160-1
V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD odkiaľ je možné Váš objekt pripojiť
na elektrickú energiu. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese
ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2. tohto
vyjadrenia.
Toto vyjadrenie slúži pre účely územného rozhodnutia ako aj stavebného povolenia pri splnení "Všeobecných podmienok k
vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy SSD", ktoré sú zverejnené na stránkach
www.ssd.sk v sekcii „Dokumenty“. SSD nezodpovedá, ani sa nijakým spôsobom nevyjadruje k projektovej dokumentácii
elektrického prívodu.
Všeobecné podmienky:
Upozorňujeme, že akákoľvek zmena bodu pripojenia a prípadné okolnosti brániace k vypracovaniu projektovej
dokumentácie prípojky NN a následnej fyzickej inštalácie elektrického prívodu a osadenia rozvádzača merania je potrebné
riešiť žiadosťou o túto zmenu.
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
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internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník príslušného 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. 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 el. 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.).

SPP Distribúcia a.s. vyjadrenie zo dňa 11.01.2022 pod č. TD/NS/0027/2022/Ki
SPP-D a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „Zákon o energetike“): súhlasí s vydaním
stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu ( bez jej plynofikácie) za dodržania nasledovných podmienok:

Všeobecné podmienky:
1. Po posúdení predloženej PD stavby konštatujeme, že umiestnenie stavby nie je v kolízií s existujúcimi
s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D.
2. ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred
zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na
vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia
výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
3. 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,
4. stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich
odkrytia proti poškodeniu,
5. 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,
6. 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,
7. stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona 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,
8. stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných
a/alebo bezpečnostných pásiem,
9. 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.,
10. v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v
bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: XXX
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IV. Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona 2 roky odo dňa, kedy nadobudlo
právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie
stavebného povolenia.
V. Toto rozhodnutie je podľa §70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov
účastníkov konania.

Odôvodnenie:
Navrhovateľ: Obec Horný Vadičov, IČO: 00314030, 023 45 Horný Vadičov č. 160 podal dňa 02.02.2022,
prostredníctvom splnomocneného zástupcu: CHIC DESIGN, Škultétyho 28, 010 01 Žilina na tunajšom stavebnom
úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „Chodník v súbehu s cestou III/2054 v km
8,589 až 8,655“ na pozemku KN-C 2680 v katastrálnom území Horný Vadičov, obec Horný Vadičov. Dňom
podania návrhu bolo začaté územné konanie.
Obec Dolný Vadičov, ako príslušný stavebný úrad na základe uplatneného návrhu oznámil podľa ust.
§36 stavebného zákona oznámením zo dňa 09.03.2022 pod č.k. 13/2022-01 začatie územného konania všetkým
známym účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom a súčasne nariadil k prerokovaniu návrhu
ústne konanie. Účastníci územného konania boli upovedomení, že svoje námietky a pripomienky si môžu uplatniť
najneskôr na tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Rovnako boli upozornení, že v odvolacom konaní sa
neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci
uplatnené mohli byť. Ústne konanie sa uskutočnilo dňa 24.03.2022. Na ústnom pojednávaní neboli uplatnené
námietky a pripomienky účastníkov konania.
Návrh bol preskúmaný v súlade s ust. §37 stavebného zákona. V konaní sa preukázalo, že navrhované
umiestnenie stavby zodpovedá starostlivosti o životné prostredie. V konaní boli zabezpečené stanoviská
dotknutých orgánov, na základe ktorých bolo posúdené, že navrhovaným umiestnením stavby a účinkami jej
užívania nie sú ohrozené verejné záujmy chránené stavebným zákonom a osobitnými predpismi ani nie sú
neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.
Obec Horný Vadičov nemá spracovaný územný plán, nakoľko jej táto povinnosť v zmysle ust. § 11 ods. 2
stavebného zákona nevyplýva, a pre územie nie sú k dispozícii územnoplánovacie podklady. Súlad návrhu
s verejnými záujmami mal stavebný úrad v uskutočnenom konaní preukázaný súhlasnými stanoviskami
dotknutých orgánov a záväznými stanoviskami vlastníkov sietí a zariadení technického vybavenia územia a
skutočnosťami získanými pri miestnom zisťovaní.
Požiadavky a podmienky vyjadrené v stanoviskách dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok na
umiestnenie stavby a vypracovanie projektovej dokumentácie.
Navrhovateľ je oslobodený od úhrady správneho poplatku v zmysle ust, zákona 146/1995 Zb. o správnych
poplatkoch.
Na základe výsledkov uskutočneného konania bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu sa do 15 dní odo dňa jeho doručenie môžu účastníci konania odvolať na Obec Dolný
Vadičov (adresa: Obecný úrad, 023 45 Dolný Vadičov č. s. 123). O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina,
odbor výstavby a bytovej politiky. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho
opravného prostriedku.

Miroslava Ondreašová
starosta obce
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Rozhodnutie sa doručí:
4. Účastníkom konania - verejnou vyhláškou v zmysle §42 ods. 2 Stavebného zákona. Rozhodnutie musí byť
vyvesené v súlade s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov po
dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Horný Vadičov a Dolný Vadičov. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa : 28.04.2022

Zvesené dňa: ....................................................

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu
potvrdzujúci vyvesenie a zvesenie:

Dotknutým orgánom na vedomie:
5. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024 01
Kysucké Nové Mesto
6. Stredoslovenská distribučná a.s., pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
7. SPP-Distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
8. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov č. 8556/33B, 010
08 Žilina
9. Krajský Pamiatkový úrad Žilina

Kópia : 10 spis
Príloha : situácia umiestnenia stavby
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