oKREsNÝ únan žtlnvl

odbor starostlivosti o životrréplostredic
oddclcrric ocbrarry prirocly ir v1,,braných zložick životnóho prostredia
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ROZHODNUTlE

Žilina dňa 27.03.2019

Čislo OU-ZA-OS7-P3-2019/010407-003/Bar
:

Okresný ťtlad Žilina" odbor statosllivosti o životnó prostredie, odde]enie ochrany
prirody a vybranýclr zložiek životnébo prostredia, ntr ťtseku štátnej vodnej správy ako
prislušný orgán miestnej štátnej sprár,y podla § 2 a § 4 zlrkona č, 180/20l3 Z.z,. o organizácii
miestnej štálnej sprá\,y a o zmene a doplner-ri nicktorých zákorrov ako príslušný orgán štálrlej
starostlivosti o živolnó prostredie podl'a rS 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štáhej spráre
staíostlivosli o životnéprostledie a o zmene a doplnení niekbr,ých zákonov a ako špeciálrry
staveblrý úrad vo veciach vodných stavieb podl'a § i 20 zákona čislo 50/1976 Zb. o ťrzenrnonl
plánovaní a stavebtlom poriadkrr (stavcblrý zákorr) a § 61 pisnt. c) zákor-ra číslo36412004 7,z,
o vodách a o zmel-rc zákorra SNR č.37211990 Zb, o prieslupkoch v znetlí neskoršíclr predpisor,
(r,odný zákon), s použilímustanovenia § a6 a § 47 zákona č.1ll1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) r, zncní neskoršíclr predpisov, vydáva

STÁVEBNE POVOLENIE
prc stavebnika Obec Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strcčno v stavebnonr konaní po

prerokovaní s dotknutýnri orgánrni a so znánrymi ilčastnikmj konania a po preskúmaní podl'a
62 stavcbriélro zákona rozllodo1 1akto:

§

Vodná stavba ,,Strečno - Lcsná ulica, llozširenie kanalizácie" situovancj na pozcnrkoch
parcel,v č. KN-C l t 04 (KN-E 91 5) v katastrálnoln úzenri Strcčno sa podl'a § 26 vodrréhcl
zákona v sirčinrrosli s § 66 stavebného zákona

povol'uje
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v nasledovl]on] ťoZsahu:
Rozširenie kanalizácie
Projektová dokumentácia rieši rozšírerrie kanalizácie v Lesnej ulici. Rozšírerrie karralizácie sa
vyliuduie z mateťiálu PVC DN 300 celkovej OÍZky OS,O m.
Na stavbrr ,,Strečno. Lesrra ulica - rozšíreniekanalizácie" vydal stavebrrý úrad Obec Stráriav1,
rozhodnutie o unliestlrení stavby č.s.: S20l8l0023l'/823/PS zo dria 30.07.2018, ktoré
nadobudlo pr,ávoplatrrost' dria 04.09.201 8.

Na uskutočnenic vo<lnei stavlrv sa určuiútieto nodmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podl'a dokumentácie oveíenej stavebným úadom v staveblrolrr
konaní, ktor,ú r,ypracoval Ing. Jozef Pekara, autorizovaný stavebný irržinier a ktorá je
súčasťoutolrto rozhodnutia. Prípadné alcny nemožno urobit' bez predchádzaj úceho
povolenia stavebného úradrr. Projektovu dokunrentáciu vjednom vyhotovení si ako súčast'

2.

spisrt ponecháva trrnaj šíúrad.

Stavebnik z.abezpeči vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou
osobou na to oplár,Irenou.

3. Pri
4.

5.

uskutočňovanístavby tleba dodržat' predpisy týkajťrce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení a dbat'Ira ochranu zdmvia a os6b na stavenisku,
Pred začatínrstavby sú stavebníci povimí vytýčiťna stavenisku všetky podzemné vedenia,
ktoró sa v záujmovom územínaclrádzajú, ich správcami. Vytýčenie vedenia rešpektovať
tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Po obnažení l,edenia prizvať zástupcu jeho správcu ku
kontrole, či toto nie je poškodené.Takticž prizvať zástupcu k zásypu vedenia. ZeInné
práce v blízkosti vedenia oznámiť bezodkladne jeho správcovi.
Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia blď dodržanéustatrovenia § 48 stavebnélro zákona
upravujúce požiadavky na uskutočňovanie star.ieb, vyhláška čislo 53212002 Z.z. a

príslušnéteclrnickó nortlty,
6. Pred začatímrealtzácie stavebných prác na kanalizačnonr potrubí vedenom \i pozelrrnej
komunikácií, je stavebník povirrný si vyžiadat' od príslušnélrosprávcu komunikácie
a prislušného oťgánu štátnej sprár,y povolenie na zvláštne užívaniekomunikácie.
7. Stavbu bude uskutočriovat' zhotovitel' stavby - oprávneIlá právnická alebo íyzická osoba ktorý brrde určený vo \,ýberovom konaní. Stavebrrík v lelrote do 15 dní od uskutočneného
výberového konania oznámi stavebnému úradu meno (názov) a adresu zhotoviteťa stavby,
ktorý zárol,eň zabezpeči odborný dozor nad uskutočňovaním stavby8. Na stavbe nróžu bl použitélen vhodné stavebné výrobky v sitlade so zákonorn číslo
90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch.
9. Stavebník je povinný oznámit'začatie stavby na tunajší úr,ad - Vysokoškolákov 8556i33B,
0l0 08 Žilina.
l0. Pri realizácii stavby musia byt' dodržanó nasledovné podmienky:
sEvAK a.s.. Žilina. č. o18013886/LKo, zo dňa 21.6.20l8
. S výstavbou verejrrej kanalizácie vk.ú. Strečno na parcele č. 1l04 v ul. Lesná
súhlasíme.V trase plánovaného rozšíreniaVK sa v súčasnejdobe nenachádzajú
irúinierske siete v správe rrašej spoločrrosti.
. Nakol'ko verejnú kanalizáciu v obci strečno prevádzkuje naša spoločnosť, požadujeme
najneskór do 15 dni po kolaudácii danej stavby uzatvorit' dodatok k existujťrcej Zmluve
o nájnre zo dňa 28,10.1997, ktotá bola uzatvorená medzi našou spoločnost'olt
a Vodohospodárskot"t výstavbou,
r potrubie verejnej kanalizácie požadrrjenre realizovať z materiálu pvc DN 300 mnr.
Potrubie VK uložiťna pieskol,é lóžko l 50mm s obsypom 300 mm rra l-rorný kraj
potrubia.
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UpozoIl)Lrjenre. že navrhované r,ozšírenie vereinej kanalizácie bude slíržit'len na
odvádz-anie splaškových odpadových r,ód. nie 6o26'6l,ýcli vód ani r,ód z povrchor,élro
odtoku.
Vzlrlaclorn k tonlu, že kanalizačrréšaclrty sír navrlrIruté r, miestne.i komunikácii.
žiadame poklopy z liatirry (prc.|azd n]otorovýcb vozicliei) do 5 Atm (0,5 MPa)
s betónovýrrr loznášacítn pťslencom. Poklopy rra šachtách osadi1' bez otvorov
a odvett,ania (napr. typ KASI KDB69), aby sa zabránilo vrrikaniu pol,rclrových vód do
VK, otvory okolo spojov ,,,o o"r5nor,ých kanalizačných šachtách (KŠ)je nutné
zaslepit' tak, aby do VK nevnikali žiadne spodné \,ody. Neprípusttlé je použitie
nlontážrrej Pul perry na akotrrkol'r,ek prvku kanalizácie.
Pred zahájenínl zemných prác stavebriik požiada v našej spoločnosti o vytýčerrie
podzenrnj,ch vedení, ktoré sa nachádzajťr v záu.imovom územía zabezpeči, aby pri
realiácii VV a VK bola dodržaná nonna STN 73 6005 pri súbehtr a križovaní
s ostatnýtni vedenianri. V nrieste križovania s existujúcimi inžinierskynri siet'ami resp.
v ochrannom pásme exist, VV, VK požadujeme výkopy vykonávat' fučne,
'lrasu verejnej karralizácie požadujeme z prevádzkových dóvodov viest'po vere.irrých
pozemkoclr. ktoré sú prístupnépre mecharriany Sevak a.s. V prípade, že sa jeclná o
sťtkromtrépozemky, je potrebné lrybaviť písonrný sťrhlas vstupu rm pozemok a k
preberaciemu konaniu stavby zriadiť vecné bret,neno na pozemky.
Novovybudovaná verejná kanalizácia bude uvedená do prevádzky až po stavebnom
rrkorrčení,skolaudovaní, po úspešnýchskúškach vodotesnosti a podpísaní zmluvy
o pler,ádzkovani verejnej kanalizácie medzi zainteresovanými.
Počas stavebných prác (k skťrškam vodotesnosti kanalizácie, ku kontrole uloženia
potíubia a umiestnenia rer,íznych šácht) požadujetne prizvať ako odborný technický
dohl'ad budúceho prevádzkovatel'a zamestnancov našej spoločnosti (HS kanalizácií).
O výsledku skúšoknapísat' záznam do stavebného denníka, ktoď bude slúžiťako
podklad pre vydanie užívaciehopovolenia stavby.
Pri prvonr kontakte s maj strom je nutné zo strany inveslora pledložit' k nahliadnutia
aktuálrre vl,jadrenie SEVAK, a.s. k danej stavbe. realizačnúdokumentáciu síavby ajej
právop!atIré stavebné povolenie.
Vlastné (ostré) dopo.ierrie rodinných doruov na predmetrré rozšírenie verejnej
kanalizácie bude možnéaž po stavebnom ukončení,skolaudovaní a podpisani zrnluvy
o prevádzkovaní kanalizácie medzi zainteresovanými na základe žiadosti na
zákazníckom centre Sevak a.s. Do tejto doby nie.ie možnéKP realizovať.
V rámci stavebných prác žiadame zdvihnúťdo úrovne budúcej nivelity komunikácie
všetky poklopy verejrrého vodovodu a navrhovanej kanalizácie. Ich funkčnosť
požadujeme preverit' pri kolaudácií stavby za prítomnosti nášlro pracovníka
z prevádzky SEVAK a.s. Zilina.
Dodávatel' (zhotovitel') stavby musí min. 30 dní voprcd prejednat'rra príslušnom úseku
prevádzky prepojor.acie práce na exist. kanalizáciu. Tieto budú vykonané za našej
účastina základe objednávky s termínom realizácie,
Požadujene spracovať a odovzdať našej spoločnosti geodetické zameranie skutkového
stavu celei stavby so spracovanínr polárnych súradnícpre vynesenie do programu
MICROSTATION (cligitálna mapa) s vynesením do súborrr *dgn (rnimo vl,tlačenie na
papieri). Pred spracovanim konzuhovat' so správcom GIS-u na SEVAK, a.s.
Po zrealizovarri stavby je potrebné vyznačiťvšetky zmeny pokládky potrubia oproti
póvodnému návrhu do pro.iektu skutočnéhovyhotovenia stavby.
Obecný pqdn:iks!!4i9b §lle,ěno s.r.o. zo dňa 28.5.20l 8
Pred realizáciouje nutrre vy,týčenie vodovodného potl,rrbia v priestore stavebrrej činnosti
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Rťtvz žilirra

.

I)oclr,žat' poclrnienky vyplýr,ajťrce z l1,jadlerria č. A/20i 8/0]5

] .t

tIlŽPZ

tlt,la

27.06,]0l

8

KPÚ ž.i!in4

.

Dodržai'podrrrienky vyplývajúce 21,1,jadrenia č. KPUZA-2Ol 8lI 1797 -2l4450L)1KOP

hospodárstva č. OU-ZA-OSZP3-201 8/023677-002lSlt zo drla 2 8.05.201 8:
r ln\iestoí (alebo clodál,alcl') stavby bude viest' er.idenoirr drrrlrol, odpadov vzniknut!ch
počas lealizácie stavb), \, sul:r,,lc s r r,hláškou MŽP sR č, 371i20l5 Z.z. ktorou sa
vykorrávajú rriektoI,é tLstatrovetria zákona o odpadoclt a drulr.v odpadov zaladí pocil'a
platnélro Katalógu odpadoY vYhl. MŽP SR č. 3ó5/]015 Z.Z.
. Odpady vyprodukované pOčas stavby itrvcstor (alebo dodávatel') stai,b1, odrrrrzdlt
o1;rávnenénltt subjeklLr alebo zabezpcčíiclr zhodnotcrrie alebo zneškodtrelric r,o
vhodrronr zariadení alebo tla povolerlei skládke.

nrírody a kLajiIry č, OI]-ZA-OSZP3-2018/02j678-002/Bai zo dňa 20,06.20l8:
. Prípadný nevl,iuutný a opodstatnený výrtlb drevílr a krovill brrde riešeriý v zlu},sle § 47
a § 48 zákona (t-.j. na dreviny a krovitiy, ktoré na danonr pozetnku ťastúa ktolých \,ýíulr
podlreha súhlasu orgátru oohrany prífody. 6u69 vydanó prár.oplatnó t,ozhoclnrttie
o súlrlase n6 1,ýrub tlt,er.ín a krovítr v sprár.nom konaní).
. V prípade polušenia pódneho krylu stavebnou činnosťou ako aj sprievodnými aktivitarrri
slavebník zabczpeči opatrcnia rra zatnedzenie šíreniainr,ázlr,vch dlr.rirov lastlin. ]'akticž
brrde zabezpečovanéodstralior,arrie rrepóvodných druhol,. ktoré sa satrrov<r]'nc šíliir
a vylláča'ú póvoclnó druh1, v zlll),sle (§ 7 zákona).
. Pli výkopor,ých prricacir bude zabezpečené,ab1, sa výkopovó ryhy rrcstali pascalni pre
živočíchya to iclr včastlýtn zasl,panírn, r, prípade ur,iaznLttia žir,očícha,bucle tento
z r,ýkopr-r šetrne odobratý a vypustený do prírody.

1I. Stavebné povoleI-rie stratí platnost'. ak sa so star.bolt nezačne do dvoch rokov odo dňa. kcd'
nadobudlo pt ár,oplatnost'.
12. Stavba nesnrie byt' začatá, pokial' slavebrré povolenie nenadobudnc pr,ávoplatnosl'.
13. Stavbu je nožnéuž,ívat'až, po kolaudáoií stavby. Stavebník podá r,čas nár,rlr na vydanie
kolaudačného rozl-rodntrtia pod]'a § 26 r,odného 7ákona a v zt-tlysle § 79 stavebnélro
zákona.
14. Stavba bude dokončeriá llaj l]eskóť do

3

1

.03.2021

.

Účastrríci konania trevzniesii nánietky voči vydaniu stavebIrélro povoletria na pt,cdtrretnú
slavbu.
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Oclór,odnenic:
Star.ebník Obec Strečrro, Sokolská 48'7.0l3 24 Strečno v zastťlpení Ing. Kataliria
]hnatišinová, I(arpatská 9N8402,0l0 08 Žilina podal dňa 30.01.20t9 na trrnaišíúr,ad žiadost'
o stavebné povolenie na vodnťt stavbu ..Strečno l-esná ulica. Rozšíreniekanalizácie"
situovaIlej tra pozemkoclr parcely č. KN-C l l04 (KN-E 915) v katastrálnonr úzerrríStrečno.
Dňorir podania žiadosti boIo začatéstavcbne kotrarrie,

Na stavbu ,,Strečno, Lesrrá ulica - rozšírenie kanalizácíe" vydal stavebný ťrrad Obec
Stráliavy rozlrodnutie o umiestnení stávby č.s,: 320181002311823 iP Šzo dria 30.07.2018, ktoré
nadobudlo právoplatnost' dria 04,09.20i 8.
Špeciálny stavebný úrad oznámerrúrr čísloOU-ZA-OSZP3-20I9i0i 04 0'7 -002/Bar zo
dňa 21.02.2019 oznárnil verejnou vyhláškou začatie stavebného konarria a nariadil ústne
pojednár,arrie, ktoré sa uskutočnilo dňa 21.03.2019. O začalístavebného konania boli
oboznátnení r,šetci známi účastnícikonania a dotknuté orgány.

P19 1,ydanie stavebnélio povolenia príslušným stavebným úradom vydala Obec

Stráňavy, stavebný úrad, závázné stanovisko č. S20l9/00041/68/PŠ zo dria 07.02.2019 podl'a
§ l20 ods,2 zák.č. 50/1916 Zb. stavebného zákona v nadváznosti na § 140b stavebného
zákona v platnom znení.

Stavebníci ku žiadosti doložili vyjadrenia všetkých účastníkovkonania a dotknutých
orgánov štátnej sprár,y. 5l.ydanírn stavebného povolenia súhlasili aku stavbe sa vyiadťili:
Stredosloverrská distribučná a.s., Žilina, SPP -D a.s., Bratislava, SEVAK a.s. Žilina, Obecný
po<lnik služieb Strečno s.r.o., l<pÚ Žilina, PrÚvZ č. A/2018/02514/HŽpz ana 27.06.2018,
Okresný úrad Žilina, štátrra správa odpadového hospodárstva a štátna správa ochrarry prírody a
krajiny. \zšetky oprávnené požiadavky ako aj podrnienky uplatnené v stavebnom konaní boli
zapracované do podmienok stavebného povolenia.

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť o
slavebtré povolenie z hl'adisk rrvedených v ustanoveniaclr § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a
zistil, že uskutočnenímani budúcim užívanímstavby rrie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani
neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujnry účastníkovkonarria.
Turrajší úrad v súlade s ustanovením § 6l ods. 5 stavebnóho zákorra predpok|adá, že íie
dotknuté orgány, ktoré v určenej alebo predíženejlelrote neoznámili svoje stanoviská k
povoťovanej stavbe, súhlasia so stavbou z hťadiska nim sledovaných záujmor,.

Na základe uvedených skutočtrostí špeciálny slavebllý úrad rozhodol lak, ako je

uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V zrnysle

zákona číslo145/|995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších

pledpisovje Obec Strečno oslobodená od platenia správneho poplatku.
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I)oučenie:

Proti toll-tLtto t,ozhtlrltrutir.t podl'a §§53 a 5.1 zák. č.7ll196'l Zb o sllrál'noIl konatlí r'znetlí.ichrl
rreskoršiclr ztl,tictl ti doplnerrí je tnožtlo porlat' och,olanie cio l5 clrrí odo dr"la ozt't:itlretlilt
rozhodlltltiit na Oklesný úracj Ži]ina. otlhor starostlivosti o životnéprostrcdic. oddelenie
oclrrar.y pr,í1,ody a vl,braných zložiek živolnólio proslredia. ý1'5okoškolákov 8556/33B, 01{) 0B
Žilina, '|oto t.ozlrodt-ilttic nie je preskúlrrate]-nésúclollr. pokial' neb01 \lyčefpallý liadnv opíavllý
plostricdok v l,átnci správtrelrrr kolrania.

l_

lng. arclr, Pavel ki,opitz
vedťrci odboru

r

v zastítpení:1rrg, Daniela Hančíkor,á
edtlcc orlJ.,lcttid OP a r,) hrarl j clr zložiek Ž l'

Rozl-rodrrutie sa dorrrčí:

1,

2,
3.
4.
5.
ó.
7,
8.

Obec Strečlro. Sokolská 487, 013 24 Strečno ,' overentj P7)
lng. Katar,ína Ihnatišinor,á. Kal,patská 9A/8402. U l0 (]8 Žililra - splltotttocnenec
Obcc Stráiravy, stavcbl,}ý ílrad. Májová 336, 0I3 25 Srt,ánat,1,
Ing. Jozel'Pckara, ilálkova 27,010 01 Žilina - projektant
SEVAK a.s.. Bórická cesta l960- 010 57 Žllína
Obecný podnik Strcčno s.r.o,, Sokolská 487, 013 24 Strečno
Ostatní účastnícikonania r.crejnou vylrlášltou obce Stlečtro
Ostatní ťrčastnícikonania verejtroi1 1,_yhláškou

Nq$dlrue:

l.

23.

4.
5.
6.
7.

OU ZA. OSZi)3, odbor ochrarly pr,írody a kraj irr;,,
OU ZA, OSZP3, odbor oripadového lrospodárstva
RÚVZ, V. Spariyola 27, 010 0l Žilina
SPP Distribúcia a,s., Mlyrrské Nivy 4ulla. 825 1l l]ratislava
Slredtlslovcrlská <iistribrrčná a.s,, Pri tlajčianke2927l8,010 ,+7 Žilina
Slovak Telekonr, a.s.. Bajkalská 28.81] 62 Bratislava
Kl'[-] li]ina. Mariánskc rrárn, I9.0l{}t}] ŽlliI]a

Sh,tuttt 6 z 7 rozhodttutiu c|.

OU,ZA-OSZP3-20]

9/() !

0107-0()3/]]ar

Toto rozhodntrtie má povahu verejnej vyhlášky a nrusí byt'vyr.eselré po dobu l5 dní na
úradnej tabuli obce Stt,ečno aOÚ Ž,ilirta spósobonr v obci obvyklýrrr.

Vyvesené dňa

:

{it:

Zyesené dňa

}_r/ti

Pečiatka, podpis

:

Pečiatka, podpis

Po uplynutí lehoty určenej na ryvesenie, žiadame obec Strečno túto vyhlášku zaslat'spát'
na OÚ Žilina otlbor životnéhrr prosíredia, Vl,sokoškolákov 8556/338, 0l0 08 Žilina
s vl,z.načcnim uvedcných údajor,.
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