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ÚZEMNÉ   ROZHODNUTIE 

 
 

Navrhovateľ: Obec Strečno, , IČO 00321648, Sokolská 487, 013 24 Strečno 

 

zastúpená: starostom Bc.Dušanom Štadánim 
 

podal dňa: 04.04.2017 návrh na územné rozhodnutie na stavbu 

 

„Chodník pri ceste III/2087  obci Strečno – I.etapa“ 

SO 01 Chodník 

SO 02 Verejné osvetlenie 

   

Obec Stráňavy, ako príslušný podľa stavebný úrad podľa § 119  zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

(ďalej aj „stavebný zákon“) a zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z 

orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, zastúpené 

v správnom konaní starostom obce podľa § 13 ods. 5 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, preskúmal návrh podľa § 32 - § 40 stavebného zákona, a v zmysle 

§ 39 a § 39a ods.1 stavebného zákona vydáva toto 

 

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY, 
 

ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na 

umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti 

rozhodnutia, pre stavbu: 

 

„Chodník pri ceste III/2087  obci Strečno – I.etapa“ 

SO 01 Chodník 

SO 02 Verejné osvetlenie 

 

na pozemku č.KN líniová stavba v k.ú.Strečno 

 

1. Pre umiestnenie stavby sa v zmysle § 39a ods.2 stavebného zákona určujú tieto podmienky:                                                        

SO 01 Chodník - riešené územie sa nachádza v intraviláne obce Strečno, v jej juhozápadnej 

časti od križovatky cesty III/2087 (ulica SNP) s obslužnou cestou k priemyselným objektom 

(Schenker s.r.o., GEFCO Slovakia, Geis SK, Donghee Slovakia s.r.o., Webasto Donghee 
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Slovakia, s.r.o., Volvo Truck Slovak s.r.o.) až po križovatku s Kamennou ulicou v nadmorskej 

výške cca 360 - 372 m n. m. II.etapa stavby bude pokračovať až ku križovatke s ulicou Sokolská 

(pri Supermarkete COOP Jednota). Územie má rovinatý charakter. Sklonové pomery 

navrhovaného chodníka sú navrhnuté v závislosti na výškovom riešení v projekte „Úprava 

obchádzkovej trasy - cesta III/2087 v obci Strečno“, ktorý v 07/2016 spracoval Ing. Michal 

Lôffler. 

Projekt dopravy je riešený v stavebnom objekte „Komunikácie a terénne úpravy“. Cesta 

III/2087 ako ulica SNP je pomerne silno zaťažená dopravou hlavne v rannej a poobednej špičke, 

pričom je v tomto čase využívaná aj pešiakmi, smerujúcimi do priemyselnej zóny v JZ časti 

územia. Vznikajú tak kolízie medzi motorovou a pešou dopravou, ktoré je možné v prospech 

bezpečnosti pešiakov vyriešiť len vybudovaním samostatného pešieho chodníka. 

Vzhľadom na skutočnosť, že v súvislosti s plánovanou rekonštrukciou obidvoch mostov na 

ceste I/18 pri obci Strečno sa na nevyhnutne nutný čas vtiahne tranzitná doprava do obce 

Strečno (na cestu III/2087 - ulica SNP), cesta III/2087 sa pred presmerovaním dopravy musí 

najprv rekonštruovať.  Projekt rekonštrukcie je riešený v projekte „Úprava Lemovanie 

obchádzkovej trasy - cesta III/2087 v obci Strečno“, ktorý v 07/2016 spracoval Ing. Michal 

Lóffler. Projekt chodníka popri ceste III/2087 je smerovo i výškovo naviazaný na riešenie v 

spomínanom projekte. 

Navrhnutý je dlaždený chodník šírky 2,00 m z betónovej zámkovej dlažby „CITYTOP" 

(Semmelrock) hrúbky 6 cm, oddelený od okraja cesty III/2087 betónovým cestným skoseným 

obrubníkom 15/26 cm osadeným nastojato s prevýšením 15 cm. Pri osadení tohto obrubníka sa 

okraj cesty III/2087 zapíli kotúčovou pílou na šírku 8 cm a následne sa ryha zaleje asfaltom. 

Chodník je priečne spádovaný sklonom 3% od komunikácie a lemovaný betónovým 

odvodňovacím žľabom 50x25x14 cm s prehĺbením 8 cm v dĺžke 320 bm až po zaústenie do 

horskej vpuste (prefabrikát 65/127/150) v km 0,360 236 - III/2087). Rovnaký typ žľabu je 

použitý na okraji existujúceho chodníka, na ktorý sa naväzuje. 

V ostatných prípadoch je chodník lemovaný betónovým záhonovým obrubníkom 5x20x100 

cm. V kontakte s parcelou č.621 je chodník lemovaný betónovými uholníkmi Premac - ELKO 

hrúbky 12 cm typu ELKO 55-50 (výška 55 cm, šírka 50 cm) na dĺžku 7 bm (14 ks) a typu 

ELKO 80-50 (výška 80 cm, šírka 50 cm) na dĺžku 26 bm (52 ks). 

V línii ukončenia I.etapy výstavby chodníka popri ceste III/2087 v km 0,392 753 je navrhnutý 

chodník šírky 1,50 m na spojenie s Kamennou ulicou popri parcele č.621 s vložením schodov 

- stupne 10x163/320 mm. 

V opačnom smere je cez cestu III/2087 navrhnutý priechod pre chodcov v šírke 4,00 m, ktorý 

vyúsťuje na chodník, vedúci paralelne s cestou III/2087 a vyúsťujúci na existujúce schody na 

cintorín. V tejto časti sa cesta III/2087 oddelí od obojstranného chodníka betónovým cestným 

skoseným obrubníkom 15/26 cm osadeným nastojato s prevýšením 4 cm. 

V rámci I.etapy výstavby chodníka popri ceste III/2087 (ulica SNP) sa vybuduje aj pozdĺžne 

parkovisko pre 5 vozidiel rozmerov 2,20x6,50 m. Väčší počet parkovísk v danom území nie je 

možné umiestniť z dôvodu nutného zabezpečenia rozhľadu pri priechode pre chodcov. 

Parkovisko je navrhnuté z betónovej zámkovej dlažby „CITYTOP" (Semmelrock) hrúbky 

10cm, oddelený od okraja cesty IM/2087 betónovým cestným skoseným obrubníkom 15/26 cm 

osadeným naležato s prevýšením 4 cm nad úroveň novej asfaltovej vozovky (chodník klesne 

po nový obrubník pre možnosť plynulého prechodu (kočíky, kolobežky, bicykle, ...). 

Na lemovanie spevnených plôch v území bude použitých 5 druhov betónových prvkov: 

•     betónový obrubník cestný  

•     betónový záhonový obrubník  

•     betónový odvodňovací žľab 

•     betónové uholníky  

Šírkové usporiadanie 
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•    Hlavný chodník pozdĺž cesty III/2087 od napojenia na chodník ku priemyselnej zóne až po 

priechod pre chodcov v km 0,392 753 je navrhnutý v šírke 2,00 m, 

•    ostatné chodníky v rámci I.etapy sú v šírke 1,50 m, 

•    odstavné státia pozdĺžne sa vybudujú v rozmeroch 6,50x2,20 m, 

•    schody v náväznosti na pokračujúci chodník sa vybudujú v šírke 1,50 m, 

Smerové pomery-  navrhovaných spevnených plôch (chodníky, parkoviská) v plnej miere 

rešpektujú smerové pomery rekonštruovanej cesty v rámci projektu „Úprava obchádzkovej 

trasy - cesta III/2087 v obci Strečno", ktorý v 07/2016 spracoval Ing. Michal Lôffler. 

Sklonové pomery- priečny sklon dlaždených chodníkov i dlaždeného parkoviska je 3,0%. 

Chodník v šírke 1,50 m od schodov ku Kamennej ulici je navrhnutý v sklone 5,10%. 

Odvodnenie- povrchové vody z dlaždeného chodníka šírky 2,00 m budú od začiatku trasy 

(napojenie na existujúci chodník do priemyselnej zóny) až po zaústenie do horskej vpuste v km 

0,360 236 odvedené priečnym spádovaním 3,0% do betónového odvodňovacieho žľabu 

50x25x14 cm s prehĺbením 8 cm. 

SO 02 Verejné osvetlenie - na riešenej ploche sa realizuje celkovo 18 ks SB nasledovne. Nové 

SB sú umiestnené v zelenom páse mimo spevnených plôch, vo vzdialenosti maximálne 0,5m 

od obrubníka. Rúrové obojstranne zinkovane stožiare výšky 6m a 5m sa inštalujú do 

betónového základu. Do stožiara bude inštalovaná svorkovnica s jednou poistkou do ktorej sa 

zaústi prívodné a vývodné vedenie VO CYKY-J 3x6. V stĺpe sa pre napojenie svietidla inštaluje 

kábel CYKY-J 3x1,5. Svietidlo sa inštaluje priamo na vrchole stožiara bez výložníkov. 

Osvetlenie priechodu pre chodcov je navrhnuté svietidlami s asymetrickou vyžarovacou 

charakteristikou. Pre správne osvetlenie chodcov na priechode je potrebné svietidlá inštalovať 

vo výške 5m nad vozovkou, vo vzdialenosti 4m od osi priechodu (proti smeru jazdy) a 

vzdialenosti 0,5m od okraja vozovky. Navrhnuté svietidla nie je potrebné nijako nakláňať. 

Rozvod VO sa napojí z existujúceho nadzemného rozvodu VO, odbočením na vyznačenom 

mieste. Nová istiaca skriňa sa umiestni na jestvujúcom podpernom bode, odbočka pre zemný 

rozvod sa predistí ističmi B10/1, pre každú vetvu zvlášť. 

Uloženie káblových rozvodov - vedenia budú uložené vo výkope podľa STN 33 2000-5-52. Vo 

výkope pod káblovým lôžkom bude umiestnená uzemňovacia pásovina FeZn 30x4. Pri 

križovaní s cestou alebo inou spevnenou plochou bude kábel uložený v ochrannej rúrke. 
 

a) stavba bude umiestnená podľa overeného výkresu situácie stavby dokumentácie pre 

územné rozhodnutie, ktorú vypracoval  Ing.Ondrej Bronček, ktorá je nedeliteľnou súčasťou 

tohto územného rozhodnutia. 

 

b) požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:  

 OPS s.r.o. Strečno: potvrdzuje, že stavba „Chodník pri ceste 111/2087 v obci Strečno - 

I.etapa." na parcelách č. 1131/1, 1131/3,1217/10, 1164/2, 1163/1, 1176/2, 1160/1, 1160/2, 

1160/3, 1160/4, 1161, 1176/1 v katastrálnom území Strečno nie je v rozpore so záujmami našej 

organizácie a že v danej lokalite nie sú žiadne vodovodné potrubia v správe Obecného podniku 

služieb Strečno s.r.o. Obecný podnik služieb Strečno s.r.o. súhlasí s vydaním územného 

rozhodnutia a stavebného povolenia – vyjadrenie zo dňa 07.06.2017. 

 OÚ Žilina–odbor starostlivosti o ŽP, št.VS: s realizáciou stavby z hľadiska ochrany 

vodných pomerov súhlasíme za podmienok: 

1.   Objekt „SO 03 Dažďová kanalizácia" bude predmetom povoľovania špeciálneho 

stavebného úradu pre pozemné komunikácie podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách. 

2.   Pokiaľ dôjde k vypúšťaniu vôd z povrchového odtoku dažďovou kanalizáciou do 

povrchových vôd je potrebné projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie odsúhlasiť 

správcom vodného toku SVP š.p., Piešťany a jeho podmienky plne rešpektovať. Tunajší úrad 
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požiadať o vydanie povolenia podľa § 21 vodného zákona na osobitné užívanie vôd -vypúšťanie 

vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd. 

3.   Projektová dokumentácia stavby, ktorá bude predložená na tunajší úrad, musí byť 

vyhotovená oprávnenou osobou na vodné stavby. 

4.   V projektovej dokumentácií je nutné upraviť - uviesť správne označenie. Nejedná sa o 

odvodňovaciu priekopu, ale o vodný tok! – záväzné stanovisko zo dňa 15.06.2017 pod č.OU-

ZA-OSZP3-2017/027914-002/Buc. 

 OÚ Žilina–odbor starostlivosti o ŽP, št.správa v OH Žilina: dáva súhlasné vyjadrenie. 

Všetky odpady budú vytriedené a uložené v samostatných kontajneroch a nádobách. Po 

ukončení prác budú vzniknuté odpady zneškodnené a zhodnotené. Blízke okolie objektu bude 

zrekultivované a vyčistené od odpadov. 

Podmienky vyjadrenia 

- investor stavby bude viesť evidenciu druhov odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v 

súlade s vyhlášky MŽP SR č.371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 

o odpadoch. Druhy vzniknutých odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov vyhlášky 

MŽP SR č. 365/2015 Z.z.  

- vyprodukované odpady je pôvodca (investor stavby) povinný odovzdať oprávnenému 

subjektu, ktorý má súhlas na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov, len na povolenej 

skládke alebo vo vhodnom zariadení. 

V kolaudačnom konaní žiadame predložiť príslušnému stavebnému úradu: 

 doklady o druhoch, množstve a zabezpečení zhodnotenia alebo zneškodnenia jednot-

livých druhov odpadov (evidenčné listy odpadov, faktúry odberu odpadov) u oprávnených 

odberateľov – záväzné stanovisko zo dňa 06.04.2017 pod č.OU-ZA-OSZP3-2017/019170-

002/Slt. 

 OÚ Žilina–odbor starostlivosti o ŽP, št.správa OPaK: nemá námietky k vydaniu 

územného rozhodnutia a stavebného povolenia za predpokladu akceptovania stanovených 

podmienok: 

•    Prípadný nevyhnutný a opodstatnený výrub drevín a krovín bude riešený v zmysle § 47 a § 

48 zákona (t.j. na dreviny a kroviny, ktoré na danom pozemku rastú a ktorých výrub podlieha 

súhlasu orgánu ochrany prírody, bude vydané právoplatné rozhodnutie o súhlase na výrub 

drevín a krovín v správnom konaní). 

•    V prípade porušenia pôdneho krytu stavebnou činnosťou ako aj sprievodnými aktivitami 

stavebník zabezpečí opatrenia na zamedzenie šírenia inváznych druhov rastlín. Taktiež bude 

zabezpečované odstraňovanie nepôvodných druhov, ktoré sa samovoľne šíria a vytláčajú 

pôvodné druhy v zmysle (§ 7 zákona). 

 •     Pri výkopových prácach bude zabezpečené, aby sa výkopové jamy a ryhy nestali 

pascami pre živočíchy a to ich včasným zasypaním, v prípade uviaznutia živočícha, bude tento 

z výkopu šetrne odobratý a vypustený do prírody – záväzné stanovisko zo dňa 28.04.2017 pod 

č.OU-ZA-OSZP3-2017/019165-002/Bal. 

 OÚ Žilina-odbor cestnej dopravy a PK: nemá pripomienky k predloženej projektovej 

dokumentácii, ktorú vypracoval Ing. Ondrej Bronček, autorizovaný stavebný inžinier vo 

februári 2017. Predmetom predloženej dokumentácie je výstavba chodníka popri ceste III/2087 

v intraviláne obce Strečno v úseku od križovatky cesty III/2087 s obslužnou komunikáciou k 

priemyselným objektom až po križovatku s Kamennou ulicou a vybudovanie jeho osvetlenia. 

Cestný správny orgán súhlasí vydaním územného a stavebného povolenia na stavbu „Chodník 

pri ceste III/2087 v obci Strečno - I. etapa“ v uvedenom rozsahu za dodržania nasledovných 

podmienok: 

1.   Pred začatím stavebných prác z dôvodu zásahu do telesa cesty III/2087 je potrebné podať 

žiadosť na tunajší cestný správny orgán o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej 
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komunikácie v zmysle § 8 cestného zákona a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva 

cestný zákon. 

2.   Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný požiadať tunajší cestný správny orgán 

o určenie dočasného a trvalého dopravného značenia, predložiť projekt dočasného a trvalého 

dopravného značenia odsúhlasený Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Žiline, 

Okresným dopravným inšpektorátom. 

3.   Pri stavebných prácach, pri ktorých dôjde na určitý čas k čiastočnému alebo úplnému 

uzatvoreniu premávky na pozemnej komunikácii III/2087, je stavebník povinný požiadať o 

povolenie na čiastočnú alebo úplnú uzávierku pozemnej komunikácie tunajší cestný správny 

orgán v zmysle § 7 cestného zákona a § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný 

zákon, kde budú určené osobitné podmienky, za ktorých bude možné pozemnú komunikáciu 

uzavrieť. 

4.   Práce spojené s výstavbou chodníka v maximálnej miere realizovať tak, aby sa na ceste 

III/2087 nenachádzali stavebné mechanizmy a nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej 

premávky. 

5.   Rešpektovať ustanovenia § 18 cestného zákona, ako aj § 20 vyhlášky 35/1984 Zb., ktorou 

sa vykonáva cestný zákon. 

6.   Dodržať v plnom rozsahu stanoviská: 

•   Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja č. 42/2017/SC ŽSK-118 zo dňa 10.04.2017, 

•    Okresného riaditeľstva Policajného zboru Žilina, Okresný dopravný inšpektorát č. ORPZ-

ZA-ODI1-36-109/2017 zo dňa 07. 04. 2017 a č. ORPZ-ZA-ODI1-36-145/2017 zo dňa 09. 05. 

2017 – vyjadrenie k územnému a stavebnému konaniu zo dňa 12.06.2017 pod č.OU-ZA-

OCDPK-2017/027186/2/POL. 

 OÚ Žilina – pozemkový a lesný odbor Žilina: k predloženej dokumentácii stavby 

nemáme námietky za podmienky dodržania zásad ochrany poľnohospodárskej pôdy pri 

nepoľnohospodárskom použití vyplývajúcich z § 12 zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane 

poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole 

znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov /ďalej len „zákon“/. 

Pred vydaním stavebného povolenia podľa osobitých predpisov je potrebné požiadať o odňatie 

poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 17 ods. 1,6 zákona – vyjadrenie zo dňa 07.06.2017 pod 

č.OU ZA-PLO 2017/027200-02/Sá. 

 OR PZ SR  - ODI Žilina: v zmysle § 2ods. l písm.j) a § 3 zákona č.171/1993 Z. z. o 

Policajnom zbore súhlasí s projektovou dokumentáciou stavby „ Chodník pri ceste III/2087 v 

obci Strečno -1, etapa“ pre vydanie územného rozhodnutia za týchto podmienok: 

1./ Návrh prenosného dopravného značenia žiadame riešiť po jednotlivých etapách v závislosti 

od postupu výstavby (nie vzorovou schémou č.1) chodníka, vrátane jeho riešenia v 

križovatkách cesty č. III/2087 (ulica SNP) s miestnymi a účelovými komunikáciami. 

2./ Pred navrhovaným priechodom pre chodcov na ceste č. III/2087 žiadame z obidvoch smerov 

umiestniť zvislú dopravnú značku č. IP 6 - Priechod pre chodcov (nie zvislú dopravnú značku 

č. A 13 - Priechod pre chodcov, ako je navrhnuté v projektovej dokumentácií) a vo vzdialenosti 

50 m pred ním z obidvoch smerov zvislú dopravnú značku č. A 13 - Priechod pre chodcov, s 

dodatkovou tabuľkou č. E 2 - Vzdialenosť (50m). 

3./ Navrhované parkovisko pri ceste č. III/2087 vedľa cintorína (5 pozdĺžnych parkovacích 

miest), žiadame vyznačiť vodorovným dopravným značením č. V 10c - Parkovacie miesta s 

pozdĺžnym státím a zvislým dopravným značením č. IP 13c - Parkovisko - parkovacie miesta s 

pozdĺžnym státím. 

Uvedené podmienky 1./ až 3./ žiadame zapracovať do ďalšieho stupňa projektovej 

dokumentácie (pre vydanie stavebného povolenia). Vyhradzujeme si právo stanoviť dodatočné 

podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej 
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premávky alebo verejný záujem – stanovisko zo dňa 07.04.2017 pod č.ORPZ-ZA-ODI1-36-

109/2017. 

 Krajský pamiatkový úrad Žilina: konaní podľa stavebného zákona uplatňuje nasledovné 

požiadavky z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom: 

1.  Termín začatia výkopových prác písomne ohlásiť najmenej 5 dní vopred Krajskému 

pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná odborný dohľad stavby formou obhliadky jej 

výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov. 

2.  Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej 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. 

Požiadavky určené v tomto záväznom stanovisku vyplývajú z ustanovení pamiatkového 

zákona, vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej 

archeologickej lokality. Ak počas obhliadky výkopov zástupca krajského pamiatkového úradu 

identifikuje relevantné archeologické nálezy, určí podľa § 127 ods. 1 a 2 stavebného zákona 

príslušný stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom podmienky zabezpečenia 

týchto archeologických nálezov formou vykonania pamiatkového záchranného archeologic-

kého výskumu. 

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) 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, zničeniu 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. 

Krajský pamiatkový úrad Žilina toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených 

pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 

V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového 

zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu 

na účel, na ktorý je určené - záväzné stanovisko zo dňa 05.05.2017 podč.KPUZA-2017/10692-

2/34087/KOP. 

 Slovak Telekom a.s. Bratislava: dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii 

(ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených 

stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia 

Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. 

Zároveň je stavebník 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. 
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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 Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 

s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (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: 

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 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. 

7. 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. 

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 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. 

10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 

povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky do troch týždňov 

od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi. V objednávke v dvoch 

vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. 

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 Slovak 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 



Č.s. S2017/00118/690/PŠ    str. 8 

 

1. 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. 

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 číslo12129 

• 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. 

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 – vyjadrenie zo dňa 03.05.2017 pod č.6611712326       

 SSE-D a.s. Žilina: predkladáme nasledovné stanovisko 

1.   V predmetnej lokalite katastra Strečno KN.-1131/1,3, 1217/10, 1164/2, 1163/1, 1176/2, 

1160/4,2,1,1161,1176/1 a ich bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN 

vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN 

vedenia, podzemné NN vedenia a skrine.  

2. Od uvedených 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, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča 

na každú stranu 1 meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1.meter) Pri 

realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. 

3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie 

presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. 

http://www.telekom.sk/
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4. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe objednávky 

smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@sse-d.sk vytýči určený pracovník SSE-D. 

5.  Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako aj pri 

prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne 

predjednať postup prác na stredisku Údržby Žilina - mesto 

6. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor prizvať 

zástupcu SSE - D z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom 

do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia. 

7. V 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  

8.   Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné 

vedenia tretích osôb. 

9.   Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia - 

vyjadrenie zo dňa 31.05.2017 pod č.4600034594/194. 

 SPP-D a.s. Bratislava: súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia 

bez jej plynofikácie za dodržania nasledovných podmienok: 

 Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby 

konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízií s existujúcimi 

plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D, 

 stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 

Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, 

 stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 

a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

 ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého 

plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok 

kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 

 odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia 

zabezpečené proti poškodeniu, 

 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, 

 každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť 

ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850 111 727, 

 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 sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,-€, 

 k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme. 

UPOZORNENIE: 

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a 

bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania. 

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je 

stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene. 

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie 

územného rozhodnutia a stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 16. 5. 2018, ak 

stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska. 

V prípade, že stavba má byť v budúcnosti pripojená na distribučnú sieť prevádzkovanú SPP-D, 

je stavebník povinný pred začatím stavebného konania overiť dostupnosť a kapacitu 

mailto:prevadzkovatel@sse-d.sk
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distribučnej siete a to podaním žiadosti o pripojenie do distribučnej siete na predpísanom 

tlačive, alebo elektronicky, prostredníctvom aplikácie zverejnenej na webovom sídle SPP-D. 

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v 

prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto 

stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na 

základe ktorých bolo toto stanovisko vydané – vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej 

dokumentácii zo dňa 16.05.2017 pod č.TD/NS0363/2017/Šo 

 SEVAK a.s. Žilina: dávame nasledovné stanovisko: 

1.    S predmetnou stavbou súhlasíme. Cez záujmové územie v k. ú. Strečno v súčasnej dobe 

neprechádzajú inžinierske siete v správe Sevak, a.s. 

2.    Toto vyjadrenie je platné 24 mesiacov odo dňa jeho vydania – vyjadrenie zo dňa 07.04.2017 

pod č.O17007417/LKo. 

 O2 Slovakia s.r.o. Bratislava: v záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo 

zariadenia v správe O2 Slovakia s.r.o. K predloženej projektovej dokumentácii nemáme 

pripomienky. S vydaním UR-SP nemáme pripomienky. Toto vyjadrenie má platnosť 1 rok od 

jeho vydania – vyjadrenie zo dňa 30.05.2017. 

 Správa ciest ŽSK Žilina:  je majetkový správca cesty III/2087 v zmysle § 3d ods. 5 písm. 

c) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

doplnení (ďalej len cestný zákon). Pozemky pod cestou par. KN-C č. 1131/1 a č. 1131/3 v k. ú. 

Strečno nemajú založený list vlastníctva. 

1. Termín prác vopred oznámiť a k výkonu prác prizvať zástupcu SC ŽSK, závodu Horné 

Považie Ing. Hruboš, ktorý na mieste upresní naše podmienky. 

2. Práce realizovať v období od apríla do 15. októbra príslušného kalendárneho roka, aby sa 

netvorili prekážky pri výkone zimnej údržby cesty. 

3. Pred vybudovaním obrubníkov zarezať živičné vrstvy vozovky v potrebnej hrúbke. 

4. Na úseku výstavby navrhovaného chodníka musí byť zachovaná jestvujúca šírka jazdného 

pásu cesty III/2087. 

5. Na úseku navrhovaného chodníka doplniť uličné vpuste. Uličné vpuste umiestniť výškovo 

tak, aby bolo možné zrealizovať súvislú asfaltovú úpravu cesty III/2087, v hrúbke 50mm, bez 

nutnosti frézovania. 

6. Vozovku požadujeme uviesť do pôvodného stavu (doasfaltovať). Miesto spoja pôvodnej 

vozovky s novou časťou vozovky požadujeme utesniť trvalé pružnou asfaltovou zálievkou 

(resp. inou porovnateľnou hmotou). 

7.Navrhovane stĺpy vonkajšieho osvetlenia umiestniť minimálne 1m od vonkajšej hrany telesa 

cesty. (Teleso diaľnic, ciest a miestnych komunikácií je ohraničené zvýšenou obrubou 

chodníkov, prípadne zelených pásov, vonkajšími hranami cestných alebo záchytných priekop 

a rigolov, svahov cestných násypov a zárezov alebo vonkajšími hranami päty oporných múrov 

a tarasov alebo vonkajšími hranami koruny obkladových a zárubných múrov, prípadne 

vonkajšími hranami zárezov nad týmito múrmi). 

8.Križovanie cesty III/2087 s trasou navrhovaného káblového rozvodu VO realizovať výlučne 

formou pretlaku kolmo na os komunikácie; navrhovaná trasa káblového rozvodu VO bude 

uložená v celej šírke vozovky v chráničke, ktorá bude presahovať min. 1,00 m na obe strany od 

vonkajšej hrany vozovky; dodržať hĺbku pretlaku min. 1,20 m pod niveletou komunikácie. 

9. Štartovaciu a cieľovú jamu pretlaku umiestniť min. 1,00 m za vonkajšiu hranicu telesa cesty 

III. triedy. 

10. Po ukončení predmetnej stavby zostane „SO 01 Chodník a SO 02 Vonkajšie osvetlenie“ 

spolu s doplneným odvodnením (uličné vpuste), na úseku navrhovaného chodníka, v majetku 

investora a nebude odovzdané do majetku ŽSK. 

11. Investor sa zaviaže, že na vlastné náklady zabezpečí pravidelné čistenie uličných vpustí 

min. 2x ročne (v máji a v októbri) a na vyžiadanie správcu komunikácie. 
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12. V prípade, že výstavbou predmetnej stavby dôjde k narušeniu odvodnenia telesa cesty 

III/2087, investor zabezpečí odstránenie poruchy na vlastné náklady, podľa požiadaviek 

správcu cesty III. triedy. 

13. Stavebník zabezpečí, aby počas realizácie stavby nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky 

stavebnou činnosťou. V prípade, že dôjde k znečisteniu vozovky, je zodpovedný za vyčistenie 

cesty bezprostredne po jej znečistení. 

14. Stavebné práce nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na ceste. 

Stavebný materiál uskladniť mimo telesa cesty. 

15. Dočasné a trvalé dopravné značenie odsúhlasené OR PZ, ODI v Žiline zabezpečí investor 

na vlastné náklady. 

16. Investor zodpovedá za všetky prípadné škody spôsobené na majetku ŽSK alebo tretích osôb, 

ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou stavby. 

17. Ďalší stupeň PD predložiť na vyjadrenie. 

18. Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie ani rozhodnutie vydané príslušným orgánom štátnej 

správy. 

19.  Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 6 mesiacov odo dňa jeho vystavenia – 

stanovisko k územnému rozhodnutiu zo dňa 10.04.2017 pod č.42/2017/SC ŽSK-118. 

 Orange Slovensko a.s.Bratislava, v zastúpení  Michlovský UC2 - údržbové centrum, 

Zvolenská cesta 21, 974 05  Banská Bystrica: nedôjde  ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange 

Slovensko a.s. Bratislava. V záujmovom území  sa nenachádzajú PTZ Orange – vyjadrenie zo 

dňa 22.05.2017 pod č.BB-1242/2017. 

 Energotel a.s. Bratislava: nezasahuje podzemné telekomunikačné vedenia v správe 

Stredoslovenská energetika, a. s Žilina a Energotel, a. s., Bratislava. Toto vyjadrenie má 

platnosť 12 mesiacov – vyjadrenie zo dňa 09.05.2017 pod č.ET/MM17/456. 

 

2. Rozsah projektovej dokumentácie k návrhu na vydanie stavebného povolenia: 

Stavebník ku žiadosti o stavebné povolenie priloží podklady v zmysle § 8 ods.1 a 2 vyhlášky 

č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vyjadrenia 

dotknutých orgánov k prípojkám inžinierskych sieti a projektovú dokumentáciu stavby podľa 

§ 9 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

 

3. Námietky účastníkov konania v zmysle § 36 ods.1 stavebného zákona: neboli vznesené 

 

4. Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí tri roky odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, pokiaľ v tejto lehote bude podaná žiadosť 

o stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne úpravy, práce a zariadenia podľa stavebného 

zákona (§ 71 ods.1), alebo ak sa začalo s využitím územia na určený účel. Podľa § 40 ods.4 

stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov jeho 

navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. Platnosť územného rozhodnutia môže 

stavebný úrad predĺžiť pred uplynutím tejto lehoty, na základe žiadosti navrhovateľa. 

 

O d ô v o d n e n i e 

Navrhovateľ predložil dňa 04.04.2017  stavebnému úradu návrh na vydanie územného 

rozhodnutia na umiestnenie stavby „Chodník pri ceste III/2087  obci Strečno – I.etapa“ SO 01 

Chodník, SO 02 Verejné osvetlenie. 

Stavebný úrad dňa 07.04.2017 pod č. S2017/00118/332/PŠ   v zmysle § 36 ods.4 stavebného 

zákona oznámil začatie územného konania. 

V konaní o umiestnení stavby neboli vznesené námietky účastníkov konania, ktorým 

stavebný úrad vyhovel. 

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a 
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zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto 

hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Návrh vyhovuje všeobecným 

technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.  

Pre územie, v ktorom sa nachádza pozemok dotknutý umiestňovanou stavbou, je 

spracovaný a schválený Územný plán Sídelného útvaru Obce Strečno, schválený OZ uznesením 

dňa 19.06.1994 pod č.2/6/94. Umiestnenie stavby je v súlade s jeho záväznou i smernou časťou. 

K návrhu boli priložené vyjadrenia zainteresovaných orgánov a organizácií, uvedené 

a zahrnuté do podmienok vo výroku tohto rozhodnutia.  

 

P o u č e n i e 

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno 

podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na Obec Stráňavy. 

Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, 

je možné preskúmať súdom podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jozef  Papán 

          starosta obce 

  

 

 

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 42 ods.2 zákona 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke 

správneho orgánu Obec Strečno. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

Dátum vyvesenia :                                                                 Dátum zvesenia :  
Pečiatka a podpis:       Pečiatka a podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa: 

1. Obec Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno 

2. Účastníkom územného konania, právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke 

alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane 

bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté – verejnou vyhláškou 
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Na vedomie: 

3. Obec Stráňavy, Májová 336, 013 25 Stráňavy 

4. OPS s.r.o., Sokolská 487, 013 24 Strečno 

5. ORHaZZ, Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina 

6. OÚ Žilina–odbor starostlivosti o ŽP, št.VS, M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina 

7. OÚ Žilina–odbor starostlivosti o ŽP, št.správa v OH, M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina 

8. OÚ Žilina–odbor starostlivosti o ŽP, št.správa OPaK, M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina 

9. OÚ Žilina-odbor cestnej dopravy a PK, Predmestská 1613, 010 40 Žilina 

10. OÚ Žilina – pozemkový a lesný odbor, A.Kmeťa 17, 010 01 Žilina 

11. OR PZ SR  - ODI, Veľká Okružná 31, 010 75 Žilina 

12. Krajský pamiatkový úrad, Mariánske nám.19, 010 01 Žilina 

13. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

14. SSE-D a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

15. SPP-D a.s., Mlynské nivy súp. č. 44, 825 11  Bratislava 

16. SEVAK a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57  Žilina 

17. O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 

18. Správa ciest ŽSK, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina 

19. Orange Slovensko a.s.Bratislava, v zastúpení  Michlovský UC2 - údržbové centrum,  

 Zvolenská cesta 21, 974 05  Banská Bystrica 

20. Energotel a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 

21. spis 

 

 


