oKREsNÝ únao žtltxa

odbor starostlivosti o životnéprostredie
oddelerrie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Vysokoškolákov 8556/j3B. ol0 08 Žilina

^*^1
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ROZHODNUTlE

Žilina dňa 27.03.2019

číslo:OU-ZA-OSZP3-20 l9l010409-003/8ar

Okresný úrad Žiliria, oclbol starostlivosti o životrré prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložlek živoInéhoprostredia, na úseku štátriej vodnej správy ako

príslušný orgán miestnej štátnej správy podl'a § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii
rrriestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušrrýorgán štátnej
staíostlivosti o životnépíostredie podl'a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starosilivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorych ákonov a ako špeciálny
stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podl'a § l20 zákona číslo50/l976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 6l písm. c) zákona čislo 364/2004 Z.z.
o r.odách a o zmene zákona SNR č. 37211990 Zb. o priestupkoch v znení neskoršíchpredpisov
(vodný,zákon), s použitím ustanovenia § 46 a § 47 zžů<ona č, '7111967 Zb. o spravnonr konani
(správny poriadok) v znení neskoršich predpisov, vydáva

STAVBBNÉ, POVOLENIE
pre stavebníka Obec Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno v stavebnonr konaní po
prerokovaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmikorrania a po preskúmani podťa §
62 stavebného zákona rozhodol takto:

Vodná stavba ,,Strečno - Kováčska ulica, Rozširenie vodovodu a kanalizácie" situovanej
na pozemkoch parcely č. KN-C 111l/1 (KN-E 9l611), 1l49l14 (KN-E 9t612) v katastrálnom
územíStrečno sa podl'a § 26 r,odného zákona v súčinnostis § 66 stavebného zákona

povol'uje
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:

Rozšírenie vodovodu
Projektor,á dokunrentácia rieši rozšír,enie verejllého vodovodu, ktoté bude napojené na
jestvujúce potrubie l,ere.iného vodovodu v Kor,áčskej rrlici. Rozšírenie verejného vodovodrt sa
vybuduje z materiálu HDPE DN 90/8,2 celkovej dlžky 121,0 m.

Rozšírcniekanalizácie

Projektor,á dokrrrrterrtácia lieši rozširenie kanalizácie r, Kováčskej ulici. Rozšírenie karralizácie
sa vybuduje z materiálrr PVC DN 250 celkovej dlžky l 2l ,5 m.

Na stavbu ,,strečno l(or,áčska ulica - rozšíretrievodovotlu a kanalizácie" vydal stavebIlý
ťrtad Obec Stráriavy rozhoclrrutie o un,liestnení stavby č.s,: 52018/0023 0/825i PŠzo dria
30.07.20

1

8, ktoré nadobrrdlo právoplatnost' drla 04.09.20

1

8.

Na uskutočnenie vodnei stavbv sa určuiútieto rrodmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podl'a dokurrrentácie overenej stavebným úradonr v stavebttom
konaní, kíorťtvypracoval Ing. .Iozef Pekara, autorizovaný stavebný inžinier a ktorá je
sťtčasťoutohto rozhodnutia, Prípadné ztneny nenrožno utobit' bez predchádzajúcelro
povolenia stavebnélro úradu. Projektovú dokumentáciu rrjednom vyhotoveni si ako súčast'

2.

spisu por-recháva tunajšíúrad.

Stavebník zabezpeči vytýčenie priestorovej pololry stavby prál,nickou alebo fyzickou
osobou na to oprávnenou.

3. Pri

uskutočIiovaní stavby treba dodržat' predpisy týkajťrce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osób na stavetrisku.
4. Pred začatímstavby sú stavebnici povinní vy,týčit'na stavenisku všetky podzermé r,edenia,
ktoré sa v záujmovom úzenrínachádzajir. ich spravcami. Vytýčenie vedenia rešpektovať
tak, aby nedošlo k iclr poškodeniu. Po obnažení vedenia prizvat' zástupcu jelro sprár,cu ku
kontfole, či toto rrie je poškoclené. Taktiež prizvať zástupcu k zásypu vederria. Zelrrnó
práce v blízkosti vedenia oznámit' bezodkladne jeho správoovi.
5. Pri stavbe a je.j uskutočňovani nrusia byť dodržané ustarrovenia § 48 stavebnélro zákona
upralujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb, vyhláška čis|o 532/2002 Z.z. a
príslušnétechnické normy.
6. Pred začatim rea|izácie stavebrrých prác na vodovodnonr a kanalizačnom potrubí vedetlom
v pozenrnej komunikácií, je staveblrík povinrý si vyžiadat' od príslušnélrosprár,cu
kornunikácie a príslušnéhoorgárru štátnej sprár,y povolenie na zvláštrre užír,atrie
komunikácie.
7. Stavbu bude uskutočňovat' zhotovitef stavby - oprávnená právnická alebo fyzická osoba kloď bude určený vo výberovon konaní. Stavebník v lehote do 15 dní od uskutočneného
výberového konania oznárni slavebnému úradu meno (rrázcrv) a adresu zhotoviteťa stavby,
ktorý zároveň zabezpečíodborný dozor nad uskrrtočňovaním stavby.
8. Na staybe móžu blť použitélen vhodné stavebné r,ýrobky v súlade so zákonom čislo
90/1998 Z. z. o stavebných výlobkoch.
9. Stavebník je povinný oznánriť začatie stavby na tunajšíúrad - Vysokoškolákov 8556/33B,
010 08 Žitina.
l0. Pri realizácií stavby musia byt' dodržanénasledovné podmienky:
SEVAK a.s,. Žilina. č. o180l3844/LKo. Zo dňa20.6.2018
s výstavbou verejného vodovodu a verejnej karralizácie v k.ú. strečno na parcelách č.
1111/1 a 1149/14 v ul. Kováčska súhlasíne.V trase plánovaného rozšírenia VV, VK
sa v súčasnej dobe rrenachádzajú inžinierske siete v správe našej spoločnosti.

,
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K technickéntu riešeniu rozšírelriaVV sa

ncv1,.jadrujerlte. rrakol'ko

existlriilci VV nie.ie

v nrajetku ani sprár,e našej spoločnosti.
Nakol'ko vcrcjrrú kanalizáciu v obci Strečrro prevádzkrrje rraša spoločnost', požadujerrre
pri kolaudácii darrej stavby uzatvorit' dodatok k existujircej Znrluve o nájme č.
191/2008

verejnej kanalizácie požadujenre lcalizol,ať z nrateriálu PVC DN 300 nrnr.
Potrubie VK uložiťna pieskor,é lóžko 150rnm s obsypom 300 nrm na lrorný krai
potrubia.
Upozorňrrienre, že navrlrované rozšírenie velejrrej kanalizácie brrde slúžiťlen rra
odr,ádzarrie splaškových odpadovýclr r,ód, nie dažďovýclr vód ani vód z povrchovélro
odtoku.
Vzlrl'adonr k tomu, že kanalizačrréšachty sú navrhnuté r, miestnej komunikácii,
žiadame poklopy z liatiny (prejazd motorových vozidiel) do 5 Atm (0,5 MPa)
s betónovým roznášacinr prstencom. Poklopy na šachtách osadit' bez otr.orov
a odvefu,ania (napr. typ KASI KDB69), aby sa zabránilo vnikaniu povrchových vód do
VK. Otvory okolo spojov rra betónovýclr kanalizačrrých šachtáclr (KŠ)j9 nulné
zaslepit' tak, aby do VK nevnikali žiadne spodné vody. Nepríptrstné je použitie
n-rontážne.i Pur peny rra akomkol\ek prvku karralizácie.
Pred zahájenínr zemných prác stavebník požiada v našej spoločnosti o vytýčenie
podzemných vedení, ktoré sa nachádzajir v zárrjrnovom územi a zabezpeči, aby pli
realizácii VV aVK bola dodržaná nornra STN 73 6005 pri sťrbelru a kližovaní
s clstatnýnri vedeniami. V rnieste križovania s existujúcirni irržinierskymi siet'ami resp.
v ochrannom pásme exist. VV, VK požadujeme výkopy vykonávať ručne.
Trasu verejnej kanalizácie požadujene z prevádzkových dóvodov viest' po r.erejných
pozemkoclr, ktoré sú prístrrpnépre meclranizmy Sevak a.s. V pfipade, že sa jedná o
súkromné pozemky, je potrebné r,ybavit' písomný súhlas vstllpu na pozemok a k
preberaciemu konaniu stavby ztiadiť vecné bremeno na pozemky.
Novovybudovaná verejná karo.lizácia bude uvedená do prevádzky až po stavebnom
ukončení,skolaudovaní, po úspešnýchskúškach vodotesnosti a podpísani zmluvy
o prer,ádzkovani verejnej kanalizácie medzi zainteresovanými.
Počas stavebných prác (k skuškam vodotesnosti kanalizácie, ku kontlole uloženia
potrubia a umiestnenia revíznych šácht) požadujeme prizvať ako odborný tech-nický
dohl'ad budúceho prevádzkovateťa - zamestnancov našej spoločnosti (HS kanaiizácií).
O výsledku skúšoknapísat' zÁznam do stavebného derulíka, ktorý bude slúžiťako
podklad pre vydanie užívaciehopovolenia stavby.
Pri prvom koníakte s majstrom je nutrré zo strany investora predložit' k nahliadnutia
aktuálne vyjadrenie SEVAK, a.s, k darrej stavbe, Iealizačllúdokumentáciu stavby ajej
právoplatné stavebné povolenie.
Vlastné (ostré) dopojenie rodinných domov na predmetné rozšírenieverejnej
kanalizácie bude možnéaž po stavebnom ukončení,skolaudovani a podpísani zmluvy
o prevádzkovaní kanalizácie nredzi zainteresovanými rra základe žiadosti na
zákazníckom centre Sevak a.s. Do tejto doby rrie je nrožnó KP realizovat',
V rámci stavebrrých prác žiadame zdvihnúťdo úrovne budúcej nivelity korrrunikácie
všetky poklopy verejného vodovodu a navrhovanej kanaliácie. Ich funkčnosť
požadujeme preverit' pri kolaudácií stal,by za prítomnosti nášho pracovrrika
z prevádzky SEVAK a.s. Zilina.
Dodávateť (zhotovitel') stavby musi min. 30 dní vopred prejednat'na príslrršnorn itseku
plevádzky prepojovacie práce na exist. kanalizáciu, Tieto budú vykonané za našej
ťrčastina základe objednávky s terminom realízácie.
Potr-r-rbie
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Požadujerne spracovat' a odovzdat' našej spoločnosti geodetické zamelanie skr.rtkového
stavu celej stavby so spracovanínr polárnych súradníc pre vynesenie do prograrnu
MICROSTATION (digitálna Irrapa) s vyrresenínr do súboru *dgrr (Inimo vytlačenie na
papieri). Pred spracovaním konzultovat' so správcotrr GIS-u na SEVAK, a.s.
Po zrealizovaní stavby je potrebné 1,y2načit' všetky zmeny pokládky potťubia oploti
póvodnému návrhu do projektu skutočnéhovylrotovenia stavby.
Obecný podnik služieb Strečno s.r.o. zo dňa 4,6.20l 8
pred realizáciouje nutne vytýčenie vodovodného potrubia v priestore stavebnej činnosli

,

Stredosloverrská distribučná a.s.. Zilina:
Dodržaťpodmienky vyplývajúce z vyjadrenia č. 46000441ó0 zo dňa l4.06.20l8

.

SPP - D a.s.. Bratislava:
Dodržat' podrnienky l,yplývajúgg 2

,

1,1.j

adrenia č. TD/NS/0432/20l 8/Šo, dňa 24.5.201 8

Búyzžltina

.

Dodržat' podnrieŇy vyplývajúce z vy,jadrenia č. N20l8l02513lHŽPZ dňa2'1.06.2018

oRHaZZ Žitina

.

č. ORHZ-ZA1-1136-00l/2018, Zo dňa 30.8.2018
Ovelenú pro,jektovú dokumentáciu predložiťpri kolaudačnom korraní.

kptj Žilina

.

Dodržaťpodnrienky vyplývaiúce z {,jadrenia č. KPUZA-20l 8 lIl'794-2/44508lKOP

hosDodárstva č. oU_ZA_osZP3-20

.
.

1 8/023684_002/slt zo dňa 28.05.20 1 8 :
Investor (alebo dodávateť) stavby bude viesť evidenciu druhov odpadov vzniknutých
počas realizácie stavby v súlade s vyhláškou MŽP SR ě.371/20\5 Z.z. ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a druhy odpadov zaradí podl'a
platného Katalógu odpadov r,yhl. MŽP SR č. 365120|5 Z,z.
odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávatel') stavby odovzdá
oprár,nenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo
l,hodnom zariadení alebo na povolenej sk]ádke.

prírodv a kraiiny č.
. pripadný nevyhnuttrý a opodstalnený výrub drevín a krovín bude riešený v zmysle § 47
a § 48 zákona (tj. na dreviny a kror.iny, ktoré rra danom pozemku rastú a ktor.ých výrub
podlieha súhlasu orgánu oclrrar-ry prírody, bude vydarré právoplatné rozhodnutie
o súhlase na výrub drevin a krovín v správnom korraní).
, v prípade porušenia pódneho krytu stavebnou činnosťouako aj sprievodnými aktivitami
stavebník zabezpeči opatrenia na zamedzetrie šíreniainváznych druhov rastlílr. Taktiež
bude zabezpečované odstraňovanie nepóvodných druhov, ktoré sa samovol'ne šíria
a rl.tláčajúp6vodné druhy v zmysle (§ 7 zákona).
. Pri výkopor,ých prácach bude zabezpečené, aby sa výkopové ryhy nestali pascami pre
živočíclrya to ich včasným zasypaním, v prípade uviaznutia živočícha,bude tento
z výkopu šetrne odobratý a vypustený do prírody.

11. Stavebrré povolenie stratí platnost', ak sa so stavbou nezačne do dvocl-r rokov odo dňa, keď

nadobudlo právoplatnost'.
Stavba nesmie byt' začatá, pokial' stavebtré povolenie nenadobudne pr,ávoplatnost'.
13. Stavbtr je možrréužívaťaž po kolaudácii stavb1,, §l6u.6rrík podá l,čas návrh tra vydanie
kolaudačného rozhodnirtia podl'a § 26 vodného zákona a v zmysle § 79 stavebného
zákona.
14. Stavba brrde dokončcrrá najneskór do 31 .03.202l .

1,2.

Účastníci konatria nevzniesli námietky voči vydaniu stavebného povolenia na

pr.edmetnú

stavbu.

odóvodnenie:
Stavebník Obec Strečno, Sokolská 487,0l3 24 Strečno v zastúpení Ing. Katarírra
Ihnatišinová, Karpatská 9A18402,010 08 Žilina podal dňa 30.01.20l9 na tunajšíúrad žiadost'
o stavebné povolenie tra vodnú stavbu _,Strečno - Kováčska ulica, Rozšírenievodovodu a
karra]izácie" situovanej na pozenrkoch parcely č. KN-C l l l l/l (KN-E 9l6ll), l l49ll4 (KN_
E 916/2) v katastrálnom územíStrečno. Dňom podania žiadosti bolo začatéstavebné konanie.

Na stavbrr ,,Stlečno - Kováčska ulica - rozšilenie vodovodu a kanalizácie" vydal
stavebný úrad Obec Stráňavy rozhodnutie o umiestnetlí stavby č.s.; S20l8/00230/825/PŠ zo
dřra 30.07.20l8, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 04.09.2018.
Špeciálny stavebný úrad oznámenítn čísloOU-ZA -OSZP3-20|9/0l0409-002/Bar zo
dňa 21.02.2019 oznánril verejnou vyhláškou začatie stavebrrého konania a nariadil ústne
pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 21.B.2a1,9, o začatístavebného konania boli
obozIrámení všetci znárni účastnícikonania a dotknuté orgány.
Pre vydanie stavebného povolenia príslušným stal,ebným úradom vydala Obec
Stráňavy, stavebný úrad, závázné stanovisko č, S2019/00042/69lPŠ zo dňa 07.02.2019 porJl'a
§ 120 ods. 2 zák,č. 5011976 Zb. stavebného zákona v nadváznosti na § 140b stavebného
zákona v platnom znení.

Stavebníci ku žiadosti doložili vyjadrenia všetkých účastníkovkonania a dotkIlutých
orgánov štátnej správy. S rrydaním stavebného povolenia súhlasili aku stavbe sa vyjadrili;
Stredoslovenská distribučná a.s., Ž||ina, SPP D a.s., Bratislava, SEVAK a,s. Žilina, Obecný
podnik služieb Strečno s.r.o,, <PÚ Žilina, ORHaZZ Žilirra č. ORHZ-ZA|-1136-00112018 zo
dňa 30.8.2018, RUVZ č. N20l8lo25l3/HŽpz dna 27.06.2018, okresný třad Žilina, štátna
správa odpadového hospodárstva a štátna správa ocřu,any prírody a krajiny. Všetky oprávnené
požiadavky ako aj podmienky uplatnené v stavebnom konaní boli zapracované do podmienok
stavebného povolenia.
Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadost' o

stavebné povolenie z hl'adísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a
zistil, že uskutočnenímani budúcim r,ržívanímstavby nie sú ohrozené áujmy spoločnosti ani
neprimerane obmedzené či olrrozené prár,a a oprávnené záujmy účastníkovkonania.
Tunajši úrad v súlade s ustanovenín] § 61 ods. 5 stavebného zákona predpokladá, že tie

dotknutó orgány, ktoré v určenej alebo predížerrej lehote neoznátnili svo.je stanoviská k
povol'ovanej stavbe, súhlasia so stavbou z hl'adiska ním sledovaných záujmov.
Na základe uvedených skutočrrosti špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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V znrysle zákona číslo145llr995 Zb. o správnych poplatkoch
predpisov je Obcc Strečno oslobodená od platerria sprár,neho poplatku.

l, znerrí lreskorších

Poučcnie:

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a §§53 a 54 zák. č. "7ll1967 Zb o sprár,nom konarrí v zrreni.jelro
neskor,šíclt zmien a doplnerrí je nrožno podat' odvolanie do 15 dttí odo dňa oznámctria
rozlrodriutia na Okresný úrad Žilina. odbor stafostlivosti o životnépt,ostredie. oddelerrie
ochrany prílody a vybranýclr zložiek životrréhoprostredia, Vysokoškolákov 8556/338, 010 08
Žilina, Toto rozhodnutie rrie je preskírmatel'nésťrdom, pokiať nebol vyčerpaný riadny opravný
plostriedok v rámci správnelio konania.

Pavel Kropitz
vedúci crdbclru

Irrg. arch.

v zastúpetrí: Ing. Daniela Hančíkor,á
vedúca oddelenia OP a vybrarrýcll zlož,iek Ž,P

Rozhodnutie sa doručí:
1. Obec Strečno, Sokolská 487,0l3 24 Strečno * ol,erená PD
2. Ing. Katarína lhnatišinová, Karpatská 9A/8402, 0l 0 08 Žilina - splnomocnenec
3. Obec Stráňavy, stavebný úrad, Májová 336,0l3 25 Stráňavy
4. Ing. Jozef Pekara, Hálkova 27 , 010 01 Žilina - projektunt
5. SEVAK a.s., Bórická cesta 1960,010 57 ŽIlina
6, Obecný podnik Strečno s.r.o., Sokolská 487, 013 24 Strečno
7. Ostatrrí účastnícikonania verejnou vyhláškou obce Strečno
8. Ostah]í účastnioikonania verejnorr vyhláškou
Na vedomie:
1. OU ZA, OSZP3, odbor oclrrany prírody a krajiny
2. OU ZA, OSZP3, odbor odpadového lrospodárstva
3. oRHaZZ Žilina, Nám, požiarnikov 1, 0l0 01 Žilina
4. RUVZ, V. Spanyola 27, 010 01 Zilina
5. SPP - Distribúcia a.s., Ivllynské Nivy 44/a,825 11 Bratislava
6. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 292718, Ol0 47 Žilina
7. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. KPU Zilina, Mariánske rrám. 19,0l0 0i Zilina
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rozhodttutia č. OU-ZA-OSZP3-20] 9/0]()4()9-a{)3/Bar

l'oto rozhodnutie rná povaltir verejncj vyhlášky a nrusi byt'vyveser-ré po dobu 15 dní tra
úradnei tabrrli obce Stlečno aOU Zilina spósobom v obci obl,yklým.

Vl.vesenó dňa

: (. E L.!,?

Pečiatka, podpis

zvesené tlňa:

Pečiatka, po<lpis

_

Po upryrlu.,--_--" --Jenei na r,5,wesenie, žiadame obec Strečno túto ryhlášku zaslat'spát'
na OÚ Žilina odbor životnéhoprostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
s raznačením uvedených údajov.
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