OBEC HORNÝ VADIČOV
Č.j.: OcÚ-HV-SÚ-42/2022-02

Kysucké Nové Mesto dňa 01.08.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Navrhovateľ:

Obec Horný Vadičov, IČO: 00314030

Adresa :

023 45 Horný Vadičov č. 160

ďalej len „stavebník“ požiadal dňa 26.05.2022 o vydanie stavebného povolenia
na stavbu:

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

Obec Horný Vadičov, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa §3a zákona č.
135/1961Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v úplnom znení neskorších predpisov a §
120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení
neskorších zmien a doplnkov v spojení s ust. § 62 odst. 1 stavebného zákona preskúmal žiadosť
v stavebnom konaní a rozhodol takto :

Stavba:

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

na pozemkoch:

KN-C 2680

v k.ú. :

Horný Vadičov

pre ktorú bolo vydané všeobecným stavebným úradom - obcou Dolný Vadičov územné rozhodnutie o
umiestnení stavby dňa 27.04.2022 pod č.k. OcÚ-HV-SÚ-13/2022-03

sa podľa § 66 stavebného zákona

POVOĽUJE

Špeciálny stavebný úrad súhlasí so základnými technicko-ekonomickými ukazovateľmi stavby tak, ako
sú uvedené v projektovej dokumentácii. Zodpovedný projektant stavby:
Ing. Michal Loffler, Škultétyho 2870/28, 010 01 Žilina, , autorizovaný stavebný inžinier 4944*12
Konštrukcie inžinierskych stavieb z 10/2021, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie a je
neoddeliteľnou prílohou tohto rozhodnutia.
PRE USKUTOČNENIE STAVBY SA URČUJÚ TIETO PODMIENKY:
1. Stavba bude realizovaná presne podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Prípadné
zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia
špeciálneho stavebného úradu.
2. Dodržať podmienky vydaného rozhodnutia o umiestnení stavby č. OcÚ-HV-SÚ-13/2022-03 zo dňa
27.04.2022.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti prác a technických
zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
4. Výstavbu zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolitých priestorov a po ukončení stavby
uviesť okolie do pôvodného stavu.
5.

Pri realizácii stavby nespôsobiť škody na susedných pozemkoch a nehnuteľnostiach

6. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu deň začatia stavebných prác.
7. Stavebník je povinný viesť o stavbe stavebný denník od prvého dňa až do skončenia stavebných prác
podľa § 46d, stavebného zákona.
8. Pri
stavebnej činnosti
zabrániť znečisťovaniu priľahlých komunikácii stavebnými
mechanizmami, v prípade ich znečistenia zabezpečiť ich okamžité čistenie.
9. Na uskutočnenie stavby použiť iba vhodné stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na
zamýšľaný účel, / podľa zákona č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch/.
10. Pred začatím výkopových prác je investor, povinný odsúhlasiť všetky podzemné vedenia
existujúcich inžinierskych sietí u príslušných správcov a vytýčiť ich na tvare miesta. Dodržať
ochranné pásma, STN 73 6005 pri križovaní a zemné práce prevádzať tak, aby nedošlo k ich
poškodeniu.
11. Stavbu bude uskutočňovať stavebník dodávateľsky – dodávateľom vybratým vo výberovom konaní.
Dodávateľa stavby oznámiť stavebnému úradu do 15 dní od skončenia výberového konania. Odborné
vedenie nad jej uskutočňovaním bude vykonávať stavbyvedúci dodávateľa.
12. Stavba bude dokončená najneskôr do: 5 rokov.
13. Pred začatím stavby zabezpečiť v súlade s ust. § 75 stavebného zákona vytýčenie stavby fyzickou
osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti
a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným
geodetom a kartogarafom.
14. V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. bude vyššie uvedená stavba vo vlastníctve stavebníka alebo užívateľa
a stavebník alebo užívateľ je povinný na základe vydaného rozhodnutia zabezpečovať jej funkčnosť
počas prevádzky.
15. Žiadateľ je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie vjazdu.
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16. Dažďová voda zo spevnených plôch musí byť likvidovaná vhodným spôsobom.
17. Pred realizáciou zemných prác je potrebné prizvať statika príp. geológa a posúdiť základové
pomery podložia. Stavba musí byť zrealizovaná tak, aby bola ochránená pred škodlivými vplyvmi
a účinkami geologických a hydrogeologických pomerov v území.
18. Dodržať podmienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov:
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-2022/000429002 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. OUKM- 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.
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 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, stanovisko k projektu pre stavebné povolenie č. OU-ZA-OCDPK-2022/011158/3/ŠPA zo dňa 14.02.2022 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
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.
Krajský pamiatkový úrad Žilina, stanovisko zo dňa 17.01.2022 pod č. KPUZA-2022/1426-2/6504/KOP:
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SPP Distribúcia a.s. vyjadrenie zo dňa 11.01.2022 pod č. TD/NS/0027/2022/Ki
Vyjadrenie SSD a.s. zo dňa 12.01.2022 pod číslom 202112-SP-0160-1
Stanovisko Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Kysuce č. 001/2022/SAUCCA-263 zo dňa 15.06.2022
k projektu pre stavebné povolenie.
Slovak Telekom a.s. stanovisko zo dňa 01.02.2022 pod č. 661220336:
Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové
územie: Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom a.s. a/ alebo
DIGI SLOVAKIA s.r.o.. Stavebník je zároveň povinný rešpektovať nasledovné:
1. 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.
2. 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 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je
v kolízii so SEK Slovák 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 Slovák Telekom, a.s. na
stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti
povereného správou sieti:
Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 41 5001398
4. 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.
5. 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.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovák
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.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá
je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť
nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č.
351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. 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 Slovák 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.
10.
Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák
Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia.
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11.
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj
Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12.
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 Slovák Telekom, a.s.
13.
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.
14.
Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje
žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
Všeobecné podmienky ochrany SEK:
1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so
zamestnancom Slovák Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:
Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovák 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 777474
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UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
2. 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 ± 30 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. hĺbiace stroje)
Aby boli odkryté zariadenia riadne 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 0800123777
Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnost Slovák 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.
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o
určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu .

19. Námietky a pripomienky účastníkov konania: XXX
20. Stavba môže byť užívaná až po kolaudácii. Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného
rozhodnutia podľa §79stavebného zákona. Užívanie stavby bez kolaudačného rozhodnutia je v rozpore
so stavebným zákonom.
21. V zmysle § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo
do 2 rokov odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch
neurčil inak.
22. Toto rozhodnutie je podľa §70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych
nástupcov účastníkov konania.
Odôvodnenie:
Stavebník: Obec Horný Vadičov, IČO: 00314030 podal dňa 26.05.2022, , prostredníctvom
splnomocneného zástupcu: CHIC DESIGN, Škultétyho 28, 010 01 Žilina, na tunajšom stavebnom úrade návrh
na vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie 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.
Na predmetnú stavbu bolo vydané obcou Dolný Vadičov územné rozhodnutie o umiestnení stavby dňa
27.04.2022 pod č.k. OcÚ-HV-SÚ-13/2022-03. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie
Obec Horný Vadičov , ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa §3a zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v úplnom znení neskorších predpisov a § 120 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /ďalej len „stavebný zákon“/, v znení neskorších zmien
a doplnkov oznámil v súlade s § 16 ods. 1 cestného zákona, podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona začatie
stavebného konania a dotknutým orgánom štátnej správy a účastníkom verejnou vyhláškou zo dňa 07.06.2022
pod č.k. OcU-HV-SV-42/2022-01.
Vzhľadom k tomu, že podaná žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytovala dostatočný podklad
pre posúdenie navrhovanej stavby, špeciálny stavebný úrad upustil v zmysle ust.§ 61 ods.2 stavebného zákona
od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, zároveň stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia
tohto oznámenia na uplatnenie námietok a pripomienok k predmetu konania. Účastníci konania boli upozornení,
že na pripomienky a námietky , ktoré boli, alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa v súlade s ust. § 61
ods. 1 stavebného zákona neprihliada.
V stanovenej lehote neboli vznesené námietky ani pripomienky účastníkov konania. Vyjadrenia
dotknutých orgánov boli zapracované do podmienok tohto rozhodnutia.
Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné
povolenie z hľadísk uvedených v ust. §§ 62 a 63 stavebného zákona, prejednal ju s účastníkmi konania
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a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, že uskutočnením /ani budúcim užívaním/ stavby nie je ohrozený
verejný záujem ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Projektová dokumentácia stavby spĺňa podmienky územného rozhodnutia a základné požiadavky na
stavby určené v ust. § 43 d) stavebného zákona. Základnými požiadavkami na stavby sú: mechanická odolnosť
a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť stavby, hygiena a ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť
stavby pri užívaní, ochrana pred hlukom a vibráciami, energetická úspornosť a ochrana tepla stavby. Projektová
dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu, ktoré určujú požiadavky na územnotechnické riešenie výstavby, stavebnotechnické a účelové riešenie stavieb, podľa ktorých sú právnické osoby,
fyzické osoby, orgány štátnej správy a samosprávy povinné postupovať pri umiestňovaní, projektovaní,
povoľovaní, uskutočňovaní, kolaudovaní, užívaní a odstraňovaní stavieb.
Navrhovateľ je oslobodený od úhrady správneho poplatku v zmysle zákona NR SR č. 145/ 1995 Z.z. o
správnych poplatkoch , v znení neskorších noviel a doplnkov.
Na základe horeuvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia
Poučenie :
Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec
Horný Vadičov, adresa : Obecný úrad Horný Vadičov č.s. 160, 023 45 Horný Vadičov. O odvolaní rozhodne
Okresný úrad Žilina , Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii. Rozhodnutie je možné preskúmať
súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Miroslav Káčerik
starosta obce

Rozhodnutie sa doručí:
1. Účastníkom konania - verejnou vyhláškou v zmysle § 69 ods. 2 stavebného zákona. Rozhodnutie musí byť vyvesené
v súlade s § 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. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Vyvesené dňa : ...........................................

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

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu
potvrdzujúci vyvesenie a zvesenie:
Na vedomie: projektant
Dotknutým orgánom na vedomie:
3. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké
Nové Mesto
4. SSD a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
5. SPP-distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26

6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca
7. Krajský pamiatkový úrad Žilina
8. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
CO : spis , 10 obec
Príloha pre stavebníka: Overená projektová dokumentácia stavby
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/Vybavuje: Čierňava, č.t. 041/433 9351

