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STAVEBNÉ    POVOLENIE 

 
  

Stavebník: Žilinský samosprávny kraj, IČO 378 08 427 

Komenského 48, 011 09 Žilina 

 

v zastúpení predsedníčky:  Ing.Eriky Jurinovej 

 

podal dňa:   22.07.2020 podal  a doplnil  dňoch 24.09.2020 a 07.10.2020 

 

žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:   

 

„Cyklotrasa Hrad Budatín – Hrad Strečno“ 

SO C.5 Cyklotrasa Strečno 

 

Na stavbu „Cyklotrasa Hrad Budatín – Hrad Strečno“ – Trasa A Hrad Budatín – 

Hydrouzol, Trasa B Hydrouzol – Teplička nad Váhom – Mojš, Mojšová Lúčka, Trasa C Mojš 

– Mojšová Lúčka – Stráňavy – Hrad Strečno, Trasa D Nezbudská Lúčka – Starhrad so 

stavebnými objektami SO A.1.1 Cyklotrasa Hrad Budatín – Hydrouzol, SO A.1.2 Cyklotrasa 

Budatínsky most, SO A.1.3 Lávka cez biokoridor, SO A.2.1 Cyklotrasa Budatínsky most – 

Hydrouzol, SO A.3 Drobná architektúra, SO A.4 Trvalé dopravné značenie, SO A.5 

Cykloturistické značenie, SO B.1.1 Cyklotrasa – Hydrouzol, SO B.1.2 Autobusové zástavky, 

SO B.1.3 Cyklotrasa Hydrouzol – Teplička nad Váhom, SO B.2 Jestvujúce cyklotrasy 

Hydrouzol – Mojš, Mojšová Lúčka, SO B.3 Drobná architektúra, SO B.4, Trvalé dopravné 

značenie, SO B.5 Cykloturistické značenie, SO C.1 Jestvujúca cyklotrasa Mojš – Varín, SO 

C.2 Cyklotrasa Varín – Nezbudská Lúčka, SO C.3 Jestvujúca cyklotrasa Mojšová Lúčka – 

Strečno, SO C.4 Cyklotrasa Stráňavy, SO C.5 Cyklotrasa Strečno, SO C.6 Cyklotrasa Hrad 

Strečno, SO C.7 Drobná architektúra, SO C.8 Trvalé dopravné značenie, SO C.9 

Cykloturistické značenie, SO D.1 Cyklotrasa Starhrad, SO D.2 Drobná architektúra, SO D.3 

Cykloturistické značenie vydal stavebný úrad územné rozhodnutie dňa 09.08.2011 pod č.s. 

22590/2011-45659/2011-OS-AŠ. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.10.2011. 

Obec Strečno, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové 

komunikácie podľa §3a ods.4 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) v znení neskorších predpisov a § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku v znení neskorších  predpisov (stavebný zákon) a § 5 písm.a) bod.1 

zákona č.608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie 

a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, preskúmal návrh podľa § 62 stavebného 

zákona, vyhlášky MŽP SR  č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/
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stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 

požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

a rozhodol takto: 

stavba   „Cyklotrasa Hrad Budatín – Hrad Strečno“ 

SO C.5 Cyklotrasa Strečno 

 

na pozemku register „C“ parc.č. líniová stavba KN v k.ú.Strečno sa podľa § 66 stavebného 

zákona.    

P O V O Ľ U J E 

 
K pozemkom, na ktorých je stavba podľa projektovej dokumentácie navrhnutá, má 

stavebník podľa § 139 stavebného zákona „iné právo“. 

1. Podmienky určené v zmysle § 66 ods.3 stavebného zákona: 

Trasa je rozdelená pracovne na trasu l a trasa 2. Trasa 1 začína v napojení na trasu C.3 a pri 

križovatke s miestnou komunikáciou, pokračuje popri Váhu a plotoch po existujúcej 

nespevnenej ceste, v km cca 0,355 sa na ňu napája miestna komunikácia, pokračuje 

nespevnenou cestou, v km cca 0,725 ide pozdĺž ihriska, v km 0,850 sa na ňu napája miestna 

komunikácia. Trasa pokračuje pozdĺž ďalšieho ihriska, popri oploteniach, v km cca 1,400 kde 

vyúsťuje miestna komunikácia a pokračuje okolo píly, oploteniach pozdĺž Váhu a v km cca 

2,108 na zjazdnej komunikácii sa osadí pozdĺž komunikácie rigol a zábradlie. Trasa vyúsťuje 

na existujúcu spevnenú plochu pri informačnom centre v km 2 140,56. 

Ďalej pokračuje trasou 2, spevnenými plochami a miestnou komunikáciou SNP ( prieťah 

cesty II/2087) popri objektu   krčmy a končí   pri     lávke   do   Nezbudskej   Lúčky. Celková 

dĺžka trasy 2 193,56m. Trasa je vedená na existujúcich komunikáciách, ktoré sú t.č. riešené 

bez spevnenia.   Účelom objektu je navrhnúť spevnenie existujúceho podsypu o podklady a 

kryty tak, aby bol    možný bezpečný pohyb chodcov, cyklistov, korčuliarov a vozidiel i za 

zlých poveternostných podmienok. To bude zabezpečené spevnením komunikácií asfaltovým 

krytom a odvedením vôd priečnym sklonom. Jedná sa o trasu s novým výškovým a 

smerovým vedením. Vzhľadom k viacúčelovosti cyklotrasy je navrhnutá ako komunikácia pre 

peších a cyklistov    s možnosťou vjazdu    určených    vozidiel.    Šírka jednotná    podľa    

požiadavky objednávateľa 3,0m. s krajnicami šírky 0,5m.. Návrh trasy je limitovaný 

existujúcim smerovým a výškovým vedením komunikácie  a brehom rieky Váh. Súčasťou 

objektu je osadenie jednoduchého dvojmadlového zábradlia pri klesaní na konci trasy  

Smerové pomery, šírkové usporiadanie: 

Navrhovaná komunikácia je vedená v priamych úsekoch, do ktorých sú vložené prosté 

kružnicové oblúky s polomermi R-7m až 500m. 

Šírka komunikácie jednotná šírky 3m. 

Pozdĺžne a priečne sklony: 

Pozdĺžny sklon kopíruje v čo najväčšej miere výškový priebeh existujúcej cesty s miernym 

nadnásypom. Pozdĺžny sklon v parametroch 0,07%-19,08%. Výškové oblúky R=50 až 

1200m. Na konci úseku je existujúci sklon 19%. Priečny sklon komunikácie jednostranný 2% 

v smere k rieke Váh. 

Odvodnenie: odvedenie povrchových dažďových vôd je pozdĺžnym a priečnym sklonom 

krytu do priľahlého terénu. Odvedenie spodných a presakujúcich vôd je priečnym sklonom 

pláne. Na konci úseku pri zjazdnej vetve sa pozdĺž komunikácie vľavo v smere staničenia 

osadí rigol dl. cca 24m.  

 

a) stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je 

súčasťou tohto rozhodnutia;  
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b) dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a ochrany 

životného prostredia,  

c) stavbu realizovať v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu 

podľa § 43e stavebného zákona, v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na 

uskutočňovanie stavieb podľa § 48  stavebného zákona, a v súlade s príslušnými technickými 

normami STN a EN, zvlášť normami protipožiarnymi, bezpečnostnými a hygienickými, 

d) stavebný úrad určuje lehotu na dokončenie stavby - stavba bude ukončená najneskôr 

do (mesiac a rok) 12/2025, a po ukončení je potrebné požiadať o vydanie kolaudačného 

rozhodnutia, 

e) plniť požiadavky v záväzných stanoviskách podľa § 140b stavebného zákona 

uplatnené dotknutými orgánmi, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami, prípadne 

požiadavky vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na 

napojenie na tieto siete, 

f) stavebný dozor: zabezpečí dodávateľ 

g) na uskutočňovanie 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), 

h) začatie stavby písomne oznámiť na stavebný úrad do 5 dní. 

 

2. Vyjadrenia, stanoviská a požiadavky určené dotknutými orgánmi: 

 OÚ Žilina–odbor starostlivosti o ŽP, št.VS Žilina: Okresný úrad Žilina, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 

prostredia ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o 

organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán 

štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe 

starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o 

vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný 

zákon) vydáva v zmysle § 28 vodného zákona k predloženej dokumentácií pre SP nasledovné 

vyjadrenie: 

Predmetná stavba je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za splnenia nasledovných 

podmienok: 

1. Vzhľadom k skutočnosti, že stavba sa nachádza na pobrežných pozemkoch vodného 

toku, stavebník požiada orgán štátnej vodnej správy o súhlas podľa § 27 odst.1 písm. a) vodného 

zákona. Súčasťou žiadosti bude súhlasné stanovisko správcu vodného toku SVP š.p., Nábrežie L 

Krásku 834/3, 921 80 Piešťany. 

2. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby, je potrebné urobiť také 

opatrenia, aby tieto znečisťujúce látky nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných 

vôd alebo neohrozili ich kvalitu (§39 vodného zákona) – záväzné stanovisko zo dňa 17.05.2019 

pod č.OU-ZA-OSZP3-2019/024242-002/Bar. 

 OÚ Žilina–odbor starostlivosti o ŽP, št.VS Žilina: vydal dňa 16.09.2020 pod č.OU-

ZA-OSZP3-2020/039585/002/Bar záväzné stanovisko, v ktorom v zmysle  § 27 ods. 1 písm. 

a) vodného zákona na základe žiadosti investora: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 

48,011 09 Žilina vydal súhlas na uskutočnenie stavby „Cyklotrasa Hrad Budatín - Hrad 

Strečno, SO C.5: Cyklotrasa Strečno“ navrhovanej na pozemkoch v k.ú. Strečno. 
Podmienky súhlasu: 
1.   Pri realizácii stavby je nutné v čo najmenšej miere zasahovať do vodného toku. 
2.   V prípade potreby bude správcovi vodného toku umožnený vstup do ochranného 
pásma vodného toku. 
3.   Pri realizácií stavby je nutné postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu brehov 
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vodného toku. Zároveň nesmie dôjsť k znečisteniu vodného toku a k negatívnemu vplyvu na 
životné prostredie dotknutého územia. 
4.   Pri činnostiach, pri ktorých sa bude zaobchádzať s nebezpečnými látkami, je nutné 
dodržiavať povinnosti ustanovené v § 39 vodného zákona. 
5.   Zeminu, prípadne stavebný materiál neskladovať v prietočnom profile vodného toku. 
6.   Po realizácií uviesť okolitý terén do pôvodného stavu. 
7.   Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia správcu toku SVP š.p., OZ Piešťany, č. 
CS SVP OZ PN 4725/2019/2 zo dňa 12.06.2019. 
 Naša organizácia vykonáva zo zákona údržbu vodných tokov a vodohospodárskych 
objektov ako aj iné činnosti podľa osobitných zákonov. Z toho dôvodu požadujeme, 
aby navrhovaný povrch cyklotrasy odolával - bol dimenzovaný na prechod ťažkých 
mechanizmov SVP š.p. 
 V prípade, že v dôsledku rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby vodného toku a 
vodohospodárskeho majetku dôjde k poškodeniu cyklotrasy, naša organizácia nie je povinná 
túto uviesť do pôvodného stavu ani uhradiť prevádzkovateľovi/vlastníkovi cyklotrasy náklady 
s tým spojené. Uvedenie cyklotrasy do pôvodného stavu bude povinný si jej 
prevádzkovateľ/vlastník zabezpečiť na vlastné náklady. 
 Správca vodného toku nezodpovedá za škody vzniknuté na majetku tretích osôb 
vrátane ujmy na zdraví. 
 Odstraňovanie a odvoz odpadov z cyklotrasy a jej bezprostredného okolia bude 
zabezpečovať prevádzkovateľ cyklotrasy 
 SVP š.p. nebude zodpovedať za škody spôsobené v dôsledku mimoriadnych udalostí. 
8. Tento súhlas, ktorý je podkladom na konanie podľa osobitných predpisov, zaniká, ak sa 
takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu (§27 ods. 5 vodného zákona). 

 OÚ Žilina–odbor starostlivosti o ŽP, št.správa v OH: z hľadiska štátnej správy 

odpadového hospodárstva k predloženej PD pre stavebné konanie na stavbu: „Cyklotrasa Hrad 

Budatín - Hrad Strečno, SO C5-Cyklotrasa Strečno“ v k.ú.,  Strečno, investor: Žilinský 

samosprávny kraj, ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, dáva súhlasné vyjadrenie za splnenia 

podmienok: 

 investor (alebo dodávateľ) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas 

realizácie stavby v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371 /2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a druhy odpadov zaradí podľa platného Katalógu 

odpadov (vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z. z.)., 

 odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ) stavby odovzdá 

oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom 

zariadení alebo na povolenej skládke. 

Po ukončení prác všetky vzniknuté odpady budú vytriedené a uložené v samostatných 

kontajneroch a nádobách. Na základe zmluvného vzťahu s vhodným subjektom budú 

vzniknuté odpady zhodnotené alebo zneškodnené v zariadeniach určených na túto činnosť – 

záväzné stanovisko zo dňa 21.05.2019 pod č.OU-ZA-OSZP3-2019/024240-002/Slt. 

 OÚ Žilina–odbor starostlivosti o ŽP, št.správa OPaK: Okresný úrad Žilina, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 

prostredia, štátna správa ochrany prírody a krajiny z hľadiska záujmov chránených v oblasti 

ochrany prírody a krajiny, nemá námietky k vydaniu stavebného povolenia, za predpokladu 

akceptovania nasledovných podmienok: 

 stavebník zabezpečí, aby pri realizácii prác v blízkosti vodného toku pomocou 

stavebných strojov, nedošlo k úniku ropných látok a hydraulických olejov do vodného 

recipientu, 

 pri výkopových prácach bude zabezpečené, aby sa výkopové ryhy nestali pascami pre 

živočíchy a to ich včasným zasypaním; v prípade uviaznutia živočícha, bude tento z výkopu 

šetrne odobratý a vypustený do prírody, v prípade potreby investor zabezpečí odbornú 
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asistenciu s NP Malá Fatra (tel.č. 041/5692311), 

 pri porušení pôdneho krytu stavebnou činnosťou ako aj sprievodnými aktivitami 

investor zabezpečí, aby nedochádzalo k nadmernému rozširovaniu nepôvodných nitrofilných 

a ruderálnych druhov rastlín. Taktiež bude zabezpečené odstraňovanie nepôvodných druhov, 

ktoré sa samovoľne šíria a vytláčajú pôvodné druhy z ich prirodzených biotopov a znižujú 

biologickú rozmanitosť - invázne druhy ( § 7 zákona), 

 výruby drevín budú obmedzené len na kroviny, ktoré sa nachádzajú priamo v 

trasovaní stavebného objektu SO C.5, 

 dreviny stromového vzrastu s obvodom presahujúcim 40 cm vo výške 130 cm nad 

zemou a ktoré sa nenachádzajú priamo v trasovaní, budú ponechané bez zásahu, 

 nevyhnutný výrub drevín a krovín bude realizovaný až po vydaní právoplatného 

rozhodnutia, v čase mimo hniezdneho obdobia vtákov, t.j. v termíne od 1. októbra do 15. 

marca v roku, 

 prípadný nevyhnutý a opodstatnený výrub drevín a krovín rastúcich na pobrežných 

pozemkoch, v koryte vodného toku a v inundačnom území vodného toku bude riešený v 

zmysle platnej legislatívy, v tomto prípade podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, 

Ako podklad pre vydanie záväzného vyjadrenia slúžila žiadosť od vyššie uvedeného 

žiadateľa, projektová dokumentácia, odborný posudok vypracovaný ŠOP SR, Správou NP 

Malá Fatra č. NPMF/195-002/2019 zo dňa 27.5.2019, doručený na úrad dňa 28.05.2019 – 

záväzné stanovisko zo dňa 29.05.2019 pod č.OU-ZA-OSZP3-2019/024238. 
 OÚ Žilina – pozemkový a lesný odbor Žilina: podľa § 17 ods.1 a 6 zákona č.220/2004 
Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/2003 Z.z. o 
integrovane] prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon“/ 
I. odníma poľnohospodársku pôdu natrvalo pre účely výstavby „Cyklotrasa Hrad Budatín - 

Hrad Strečno - SO C,5 cyklotrasa Strečno“ o výmere 6301 m2 v katastrálnom území Strečno. 

Rozsah a hranice trvalého odňatia sú stanovené: 

- v geometrickom pláne č. 127/2019 úradne overenom a potvrdenom Okresným úradom 

Žilina dňa 12.12.2019 pod č.G1-2306/2019 a jedná sa o novovytvorené parc.č. C KN 49/10, 

84/9, 85/7, 1179/66, 1179/67, 1179/68,  

-     v geometrickom pláne č.86/2019 úradne overenom Okresným úradom Žilina dňa 

19.08.2019 pod č.G1-1630/2019 a jedná sa o novovytvorené parc.č. C KN 1179/62, 1179/61. 

Pozemky parc.č. C KN 1179/2, 1179/1 sa nachádzajú mimo zastavaného územia a pozemky 

parc.č. C KN 49/6, 84, 85/1 v zastavanom území obce Strečno vytýčeného lomovými bodmi 

zastavaného územia obce, ktoré boli premietnuté do odtlačkov katastrálnych máp k 1.januáru 

1990. 

II. podľa § 17 ods.6 písm.d/ zákona schvaľuje bilanciu skrývky humusového 

horizontu na poľnohospodárskej pôde vypracovanú Ing. Štefanom Stančíkom, PIAPS, 

Rosinská cesta 12, Žilina v novembri 2019. 

III. podľa § 17 ods.6 písm.e/ zákona ukladá podmienky na zabezpečenie ochrany 

poľnohospodárskej pôdy: 

1.   Poľnohospodárku pôdu odňať len v odsúhlasenom rozsahu a zabezpečiť, aby pri 

použití predmetnej plochy nedošlo ku zbytočným škodám na priľahlých poľnohospodárskych 

pozemkoch. 

2.   Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú týmto 

rozhodnutím až do realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom 

samonáletu drevín. 

3.   Viesť evidenciu o vykonaní skrývky humusového horizontu a jej použití na účely v 

zmysle schválenej bilancie skrývky. 

4.   Vykonanie skrývky, jej ukončenie a využitie nahlásiť Okresnému úradu Žilina, 
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pozemkový a lesný odbor. 

5.   Skrývku vykonávať tak, aby nedošlo k zhutneniu a poškodeniu poľnohospodárskych 

pozemkov. 

6.   Skrývku humusového horizontu vykávať za priaznivých klimatických podmienok a 

tak, aby nedošlo k zníženiu kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a pôdnej 

úrodnosti. 

7.   Skrývku humusového horizontu chrániť pred zaburinením a rozkrádaním. 

8.   Zabezpečiť, aby pri použití predmetnej plochy nedošlo k zbytočným škodám na 

priľahlých pozemkoch. 

9.   Nesťažovať obhospodarovanie priľahlých poľnohospodárskych pozemkov a 

zabezpečiť ich prístupnosť. 

IV. podľa § 17 ods.7 zákona toto právoplatné rozhodnutie je podkladom na vyznačenie 

zmeny druhu pozemku v katastri nehnuteľností na ostatnú plochu. 

V. podľa § 17 ods.8 zákona toto rozhodnutie je platné len na odsúhlasený zámer. 

VI.   podľa §17 ods.10 zákona toto rozhodnutie stratí platnosť ak do troch rokov od jeho 

právoplatnosti nebola pôda použitá na záber uvedený v bode I. tohto rozhodnutia – 

rozhodnutie zo dňa 30.03.2020 pod č.OU ZA-PLO 2020/019424-02/Sá, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa  06.05.2020. 

 OÚ Žilina – odbor krízového riadenia Žilina: po posúdení predloženej projektovej 

dokumentácie stavby „Cyklotrasa Hrad Budatín -Hrad Strečno, SO C.5 Cyklotrasa Strečno“, 

Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia súhlasí s vydaním stavebného povolenia bez 

pripomienok – záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie zo dňa 

20.05.2019 pod č.OU-ZA-OKR1-2019/024812-002. 

 SPP-D a.s. Bratislava: v  záujmovom území sa nachádza/nachádzajú: 

plynárenské zariadenie (technologický objekt): NTL plynovod D160 PE na konci úseku 

(parc.č. 86/1, 87/1), ochranné pásmo plynárenského zariadenia: áno, bezpečnostné pásmo 

plynárenského zariadenia: áno. 

SPP-D. ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o 

energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Zákon o energetike“) súhlasí s  vydaním   stavebného  povolenia   na  vyššie  uvedenú  

stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je 

stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení 

na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., 

Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom 

online formuláru zverejneného na webovom šidle SPP-D (www.spp-distribucia.sk). 

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 

prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie 

plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, 

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských 

zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Adam Kušnier. email: 

adam.kusnier@spp@distribucia.sk) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných 

prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na 

Slovenskú obchodne inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v 

ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení 

Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€. 

- stavebník je povinný zabezpečil prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 

činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly 

http://www.spp-distribucia.sk/
mailto:adam.kusnier@spp@distribucia.sk
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prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie 

(obnovy) plynárenských zariadení. 

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon 

kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na 

každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po 

predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových 

mechanizmov, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie, 

- pred realizáciou akýchkoľvek prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení iným 

spôsobom ako ručne, je stavebník povinný predložiť  SPP-D na schválenie realizačnú 

projektovú dokumentáciu a požiadať SPP-D o udelenie súhlasu na vykonávanie prác, 

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je 

povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: 

jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského 

zariadenia, podsypu aobsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie: výsledok kontroly bude 

zaznamenaný do stavebného denníka, 

- pristúp 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, 

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

zabezpečené proti poškodeniu. 

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by 

zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme 

všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, 

- 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 pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €. 

poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného 

ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania 

prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 

Z.z. Trestný zákon, 

- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o 

energetike. Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj 

podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia 

Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01. 

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 

a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pasiem, 

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 

plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 

6005 a TPP 906 01, 

- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 

Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod., 

Osobitné podmienky: 

- žiadne - vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k dokumentácii pre stavebné povolenie 

k umiestneniu stavby  z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem existujúcich 

plynárenských zariadení zo dňa 04.08.2020 pod č.TD/NS/0382/2019/Ki. 

mailto:jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk
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 SSD a.s. Žilina: vyjadrenie k existencii energetických zariadení v majetku SSD a.s. zo 

dňa 01.06.2020 pod č.4300105210/1. 

1.   V predmetnej lokalite katastra Žilina – Budatín – Strečno podľa predloženej 

projektovej dokumentácie sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, 

nadzemné vzdušné vedenia NN a podperné body.  

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, VN zemné káblové vedenie a 

NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1.meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach 

požadujeme dodržať manipulačný, technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN 

vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť 

celistvosť uzemňovacej sústavy. 

3.    Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj 

pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky 

legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem ) týkajúce sa 

bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a 

križovaní. 

4.    V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť 

pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000. 

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

podzemné vedenia tretích osôb. 

6. Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov ad jeho vystavenia. Vyjadrenie 

stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných 

údajov, súvisiacej legislatívy a pod.) – vyjadrenie k existencii energetických zariadení 

v majetku SSD a.s. a pre stavebné povolenie zo dňa 25.08.2020 pod č.4600052180/88. 

 SEVAK a.s. Žilina: k predloženej žiadosti ako dotknutý orgán v zmysle stavebného 

zákona č.50/1976 Z.z. s 140b dávame nasledovné stanovisko pri dodržaní uvedených 

pripomienok: 

1. V záujmovom území predmetnej stavby sa toho času nachádzajú potrubia a prevádzkové 

objekty verejnej kanalizácie (VK) v správe našej spoločnosti. Situáciu s orientačným zákresom 

inžinierskych sietí Vám zasielame v prílohe. Naše inžinierske siete požadujeme plne rešpektovať 

a zachovať. 

2. Stavebník požiada o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom 

území a zabezpečí, aby pri realizácii všetkých stavebných prác bolo dodržané ochranné pásmo 

VK. a príslušných prevádzkových objektov, a všetky stavebné objekty aby boli situované mimo 

ochranné pásmo VK. Vytýčenie inžinierskych sietí Vám na základe písomnej žiadosti vykoná 

naša organizácia. 

3. V zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 

19 odsek 2 sa vymedzuje pásmo ochrany VK v šírke 1.5 m (do DN 500 mm vrátane) od 

pôdorysného bočného okraja potrubia na obidve strany. 

4. V pásme ochrany je zakázané znižovať a zvyšovať krytie potrubia; vykonávať zemné 

práce, terénne úpravy; umiestňovať stavby, konštrukcie a iné podobné zariadenia (napr. stavby s 

betónovým základom, vysádzať stromy a kríky s hlbokým koreňovým systémom) alebo 

vykonávať činnosti ktoré by mohli obmedziť prístup k VK, alebo ktoré by mohli ohroziť technický 

stav VK. 

5. Prípadnú kolíziu s inžinierskymi sieťami riešiť s príslušným prevádzkovým majstrom našej 

spoločnosti. 

6. V kolíznych úsekoch požadujem upraviť do úrovne nivelety terénu poklopy našich 

inžinierskych sietí, prípadne smerové stĺpiky a tabuľky neprekladať – vyjadrenie k stavebnému 

povoleniu zo dňa 28.05.2019 pod č.O19013382/LKo. 
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 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. 

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 spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 

povrchu terénu vykoná Slovak 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. 

https://www.telekom.sk/vyjadrenia
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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. 

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 

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; Ladislav Hradil, 

hradil@suptel.sk,   

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 vzdialeností 1,5 m na každú síranu 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 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 

mailto:hradil@suptei.sk
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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 k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení 

a všeobecné podmienky ochrany sieti spoločnosti Slovak Telekom a .s. a DIGI SLOVAKIA 

s.r.o..zo dňa 26.08.2020 pod č.6612023870. 

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

Banská Bystrica: nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 

821 08 Bratislava. 

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, 

optické káble a spojky rožnej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE 

poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. Predlžujeme platnosť vyjadrenia p.č. 

BB-1462/2019 do 18.02.2021 – vyjadrenie o existencii podzemných telekomunikačných 

zariadení zo dňa 18.08.2020 pod č.BB-1975/2020. 

 Energotel a.s. Žilina: nezasahuje podzemné telekomunikačné vedenia Stredoslovenská 

distribučná a. s. Žilina a Energotel, a. s., Bratislava. Toto vyjadrenie má platnosť 12 mesiacov 

– vyjadrenie  k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie zo dňa 04.08.2020 pod 

č.ET/MM20/247. 

 Sitel s.r.o. Košice: vo Vami vyznačenom záujmovom území sa nenachádzajú  EKS v 

majetku/správe SITEL s.r.o.. 

UPOZORNENIE: Poškodenie EKS je trestné v zmysle § 286 Trestného zákona! Za 

poškodenie EKS je zodpovedný stavebník, a SITEL s.r.o. je oprávnená vymáhať náklady na 

opravu EKS, ako aj ďalšie škody spôsobené poškodením/prerušením prevádzky EKS – 

vyjadrenie pre účely stavebného povolenia zo dňa 22.09.2020 pod č.200908-1605. 

 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 dokumentácie 

nemáme pripomienky. S vydaním ÚR – SP súhlasíme – vyjadrenie zo dňa 04.08.2020 

 Vodohospodárska výstavba š.p. Bratislava: s vydaním stavebného povolenia na stavbu 

„Cyklotrasa Hrad Budatín – Hrad Strečno, SP C.5 Cyklotrasa Strečno“ súhlasíme za 

nasledovných podmienok: 

 Trasa začína na konci našej asfaltovej komunikácie (koniec trasy SO C.3) v obce  

Strečno a vedie po ľavom brehu rieky Váh až k lávke do Nezbudskej Lúčky. Trasa je šírky 

3,0 m s dĺžkou 2193,56 m a nie je vedená po pozemkoch vo vlastníctve W, š.p.. Pri prechode 

veľkých vôd bude časť cyklotrasy zatopená a cyklotrasa bude neprejazdná. V tomto období 

bude možné využiť miestne komunikácie v obci Strečno. 

 Majiteľom a prevádzkovateľom cyklotrasy bude ŽSK, ktorý bude vykonávať údržbu a 

opravy cyklotrasy. 

 Začiatok prác oznámiť prevádzke Vodného diela Žilina Ing. Peter Rolko, Ing. Horst 

Antol – stanovisko k dokumentácii pre stavebné povolenie zo dňa 28.05.2019 pod 

č.174/6000/2019. 

 OR PZ SR  - ODI Žilina: Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v 

Žiline v zmysle § 2 ods.1, písm. j) a § 3 zákona č.171/1993 Z. z. o Policajnom zbore súhlasí s 

projektovou dokumentáciou stavby „ Cyklotrasa Hrad Budatín - Hrad Strečno, SO C.5: 

Cyklotrasa Strečno“ pre vydanie stavebného povolenia za týchto podmienok : 

1. Pred realizáciou stavebných prác žiadame predložiť na odsúhlasenie návrh prenosného 

dopravného značenia. 

2. Trvalé dopravné značenie musí byť vyhotovené a rozmiestnené v súlade so zákonom 

č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, v súlade s vyhláškou č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o 

cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v 

súlade s STN 01 8020 - Dopravné značky na pozemných komunikáciách. 

http://www.telekom.sk/
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3. Žiadame prizvať dopravného inžiniera Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v 

Žiline na kontrolu správnosti osadenia trvalého dopravného značenia  

4. Vyhradzujeme si právo na prípadne doplnenie alebo zmeny navrhovaného trvalého a 

prenosného dopravného značenia v záujme zachovania bezpečnosti a plynulostí cestnej 

premávky. 

5. V rámci stavby žiadame prijať také opatrenia, ktoré budú zamedzovať poškodzovaniu 

a znečisťovaniu pozemných komunikácií. 

6. Ak dôjde pri stavebných prácach k znečisteniu pozemných komunikácií alebo 

dopravného značenia žiadame zabezpečiť ich bezodkladné očistenie, 

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Žiline si vyhradzuje právo 

stanoviť dodatočné podmienky, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 

alebo verejný záujem – záväzné stanovisko zo dňa 15.05.2019 pod č.ORPZ-ZA-ODI1-34-

157/2019. 

 SVP š.p.Piešťany, úseková kancelária Žilina: SVP š.p., Správa povodia stredného 

Váhu I., ako správca toku Váh v k.ú Strečno súhlasí s vydaním stavebného povolenia na 

stavbu „Cyklotrasa Hrad Budatín - Hrad Strečno, SO C.5 Cyklotrasa Strečno“ za dodržania 

nasledovných podmienok: 

 naša organizácia vykonáva zo zákona údržbu vodných tokov a vodohospodárskych 

objektov ako aj iné činnosti podľa osobitných zákonov. Z toho dôvodu požadujeme, aby 

navrhovaný povrch cyklotrasy odolával - bol dimenzovaný na prechod ťažkých 

mechanizmov SVP š.p. 

 v prípade, že v dôsledku rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby vodného toku a 

vodohospodárskeho majetku dôjde k poškodeniu cyklotrasy, naša organizácia nie je 

povinná túto uviesť do pôvodného stavu ani uhradiť prevádzkovateľovi /vlastníkovi 

cyklotrasy náklady s tým spojené. Uvedenie cyklotrasy do pôvodného stavu bude povinný 

si jej prevádzkovateľ /vlastník zabezpečiť na vlastné náklady 

 správca vodného toku nezodpovedá za škody vzniknuté na majetku tretích osôb 

vrátane ujmy na zdraví 

 odstraňovanie a odvoz odpadov z cyklotrasy a jej bezprostredného okolia bude 

zabezpečovať prevádzkovateľ cyklotrasy 

 SVP š.p. nebude zodpovedať za škody spôsobené v dôsledku mimoriadnych 

udalostí – vyjadrenie k dokumentácii pre stavebné povolenie zo dňa 12.06.2019 pod č.CS 

SVP OZ PN 4725/2019/2. 

 RÚVZ Žilina: v zmysle Zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov Regionálny  úrad verejného 

zdravotníctva so sídlom v Žiline súhlasí s projektom stavby pre vydanie stavebného povolenia 

„Cyklotrasa Hrad Budatín-Hrad Strečno, SO C.5 Cyklotrasa Strečno“ – stanovisko 

k projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia zo dňa 31.05.2019 pod 

č.A/2019/02092/HŽPZ. 

 Taktické krídlo Sliač: nemá pripomienky k predloženej dokumentácii – stanovisko zo 

dňa 21.05.2019 pod č.TKSl-705/7-7-1-/2019. 

 ORHZ Žilina: k uvedenému projektu nemá námietky. 

Poznámka: 

Vyhláška MV SR č.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na proti- 

požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov sa 

nevzťahuje na nábrežia, chodníky a nekryté parkoviská, v súlade s § 1 ods. 2 písm. f) bod 1., 

t.j. nevypracováva sa riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby. Z tohto dôvodu príslušný 

orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor (KR HaZZ, OR HaZZ) nevydáva k takýmto 

stavbám stanoviská na účely stavebného konania ani kolaudácie – vyjadrenie zo dňa 

07.06.2019 pod č.ORHZ-ZA2-2019/000301-001. 
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 Štátna ochrana prírody SR, Správa NP MF Varín: stanovisko k projektovej 

dokumentácii pre stavebné povolenie zo dňa 27.05.2019 pod č.NPMF/195-001/2019. 

Hodnotenie z hľadiska ochrany prírody a krajiny: 

Plánovaná trasa cyklotrasy sa nachádza približne rovnakým dielom v kompetenčnom území 

Správy NP Malá Fatra a v ochrannom pásme NP Malá Fatra, kde platí 1., respektíve 2. stupeň 

ochrany prírody a krajiny, podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov. 

Návrh riešenia: 

Správa NP Malá Fatra nemá námietky voči realizácii Stavebného objektu SO C.5: Cyklotrasa 

Strečno, za predpokladu dodržania nasledovných podmienok: 

1.   Výruby drevín budú obmedzené len na kroviny, ktoré sa nachádzajú priamo v 

trasovaní stavebného objektu SO C.5, 

2.    Dreviny stromového vzrastu s obvodom presahujúcim 40 cm v prsnej výške a ktoré sa 

nenachádzajú priamo v trasovaní, budú ponechané bez zásahu, 

3.    Nutné výruby budú realizované v mimovegetačnom a mimohniezdnom období, v 

termíne od 1.10. aktuálneho roka do 31.3. nasledujúceho roka 

Odôvodnenie: 

Tento úsek cyklotrasy Hrad Budatín - Hrad Strečno bude prebiehať v intraviláne obce 

Strečno, po existujúcich nespevnených cestách, ktoré budú upravené tak, aby umožňovali 

bezpečný presun osôb a určených vozidiel. Na základe tejto skutočnosti Správa NP Malá 

Fatra konštatuje, že plánovaná výstavba cyklotrasy nebude mať negatívny vplyv na záujmy 

ochrany prírody. 

 Hydromeliorácie š.p. Bratislava: po preverení predloženej dokumentácie a dostupných 

mapových podkladov Vám oznamujeme, že v trase stavby „Cyklotrasa Hrad Budatín - Hrad 

Strečno“, objekt SO C.5: Cyklotrasa Strečno v k.ú. Strečno neevidujeme žiadne 

hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p. Platnosť tohto vyjadrenia je 2 

roky od dátumu vyhotovenia – vyjadrenie zo dňa 21.05.2019 pod č.2776-2/120/2019. 

 UPC Broadband Slovakia s.r.o. Bratislava: s vydaním ÚR – SP danej stavby súhlasíme 

pretože v lokalite stavby sa nenachádza sieť UPC – vyjadrenie zo dňa 31.07.2000 pod 

č.1439/2020. 

 Krajský pamiatkový úrad Žilina: k predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Žilina 

v konaní podľa stavebného zákona a iných osobitných právnych predpisov uplatňuje 

nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom:_ 

1.         Termín začatia výkopových prác súvisiacich so stavbou stavebník písomne ohlási 

najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná odborný dohľad 

stavby formou prieskumu detektorom kovov a následnej obhliadky jej výkopov z hľadiska 

výskytu možných archeologických nálezov.  

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

alebo nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, 

stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo 

kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému 

úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do 

obhliadky krajským pamiatkovým úradom.  

3.    Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného 

stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby. 

Požiadavky určené v tomto záväznom stanovisku vyplývajú z ustanovení pamiatkového 

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

archeologického náleziská. 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 
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zabezpečenia týchto archeologických nálezov formou vykonania pamiatkového záchranného 

archeologického 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. 

Podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona „záväzné stanovisko krajského pamiatkového úradu 

sa vyžaduje ku všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy a orgánov územnej 

samosprávy, ktorými môžu byť dotknuté záujmy chránené týmto zákonom. Orgán štátnej 

správy a orgán územnej samosprávy, ktorý vedie konanie, v ktorom môžu byť dotknuté 

záujmy ochrany pamiatkového fondu, môže vo veci samej rozhodnúť až po doručení 

právoplatného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na ochranu 

pamiatkového fondu.“ 

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. 

Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov Štátnej správy a územnej 

samosprávy. 

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 18.06.2019 pod č.KPUZA-

2019/12553-2/47137/KOP. 

 

3)        Podmienky určené v zmysle § 66 ods.4 stavebného zákona: 

a) zabezpečiť komplexnosť a plynulosť uskutočnenia stavby podľa POV. 

b) meno (názov) a adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby oznámiť po výberovom konaní do 15 

dní po skončení výberového konania,  

c) pred začatím stavby, zmeny stavby, terénnych úprav a ťažobných prác na povrchu 

musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou osobou alebo právnickou osobou 

oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných 

geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom, v zmysle § 

75 ods.1 stavebného zákona, 

d) stavenisko :  

- zabezpečiť pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života 

alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením,  

- označiť ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch 

výstavby,  

- musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov 

a umiestnenie zariadenia staveniska,  

-  musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,  

-  musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu,  

- musí mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb 

vykonávajúcich stavebné práce, 
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- musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na 

stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov,  

- na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená 

stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného 

dohľadu. 

 

3. na stavbe dodržiavať právne a technické normy na ochranu povrchových 

a podpovrchových vôd. 

4. pri stavbe prihliadať k oprávneným osobám a záujmom právnických a fyzických osôb 

na susedných pozemkoch, nespôsobiť škody na susedných pozemkoch a nevstupovať na tieto 

bez súhlasu vlastníkov. 

5. pri  stavebnej činnosti zabrániť zneškodňovaniu priľahlých komunikácií stavebnými 

mechanizmami, v prípade ich zneškodnenia zabezpečiť ich okamžité čistenie 

6. za realizovateľnosť projektu zodpovedá projektant, v zmysle § 46 stavebného zákona.  

7. od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác viesť stavebný 

denník, ako súčasť dokumentácie uloženej na stavenisku, v zmysle § 46d, ods.1 a 2 

stavebného zákona.  

8. neprekročiť prípustné hodnoty určené Vyhláškou č.549/2007 Z.z. MZ SR, ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o 

požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.  

9. pred zahájením výstavby je stavebník povinný odsúhlasiť všetky podzemné 

a nadzemné vedenia s ich správcami a vytýčiť ich na tvare miesta, a pri realizácii stavebných 

objektov je nutné dodržať príslušné normy STN alebo EN o križovaní a priestorovej úprave 

vedení technického vybavenia územia, ako aj  podmienky stanovené  správcami inžinierskych 

sietí.  

10. za prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou na susedných nehnuteľnostiach je   

zodpovedný stavebník. Zodpovednosť za škodu reguluje šiesta časť, prvá hlava, zákona č. 

40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov.  

11. vyprodukovaný odpad je stavebník povinný odovzdať oprávnenému subjektu na 

zhodnotenie, alebo zneškodniť na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení, v zmysle 

zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 

neskorších predpisov.   

12. v zmysle § 76 ods.1 stavebného zákona dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú 

na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie 

práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe 

kolaudačného rozhodnutia. 

13. v zmysle § 100 písm. a) stavebného zákona stavebník, oprávnená fyzická osoba či 

právnická osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby, sú povinní umožniť orgánom 

štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcom vstupovať na stavenisko a do 

stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu. 

14. námietky účastníkov konania: neboli vznesené 

15. v zmysle § 67 ods.2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so 

stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný 

úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu. 

 

O d ô v o d n e n i e 

Stavebník Žilinský samosprávny kraj, IČO 378 08 427, v zastúpení predsedníčky 

Ing.Eriky Jurinovej, Komenského 48, 011 09 Žilina (ďalej len „stavebník“) dňa 22.07.2020 

podal  a doplnil  dňoch 24.09.2020 a 07.10.2020 na špeciálnom stavebnom úrade žiadosť o 

vydanie stavebného povolenia na stavbu „Cyklotrasa Hrad Budatín – Hrad Strečno SO C.5 
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Cyklotrasa Strečno“ na pozemku register „C“ parc.č.líniová stavba v k.ú.Strečno.  Uvedeným 

dňom bolo začaté stavebné konanie. Obec Strečno, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre 

miestne a účelové komunikácie v zmysle § 61 ods.4 stavebného zákona oznámil začatie 

stavebného konania dotknutým orgánom a  účastníkom konania a v zmysle § 61 ods.2 

stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania, pretože sú 

stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad 

pre posúdenie navrhovanej stavby. V zmysle § 61 ods.3 stavebného zákona stavebný úrad 

upozornil účastníkov konania, že si svoje námietky  môžu uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa 

doručenia oznámenia o začatí konania, inak sa na neskoršie podané námietky neprihliadne. 

Súčasne ich upozornil že v zmysle § 61 ods.1 stavebného zákona sa neprihliada na 

pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri 

prerokúvaní územného plánu zóny. O začatí stavebného konania upovedomil stavebný úrad 

účastníkov  konania v zmysle § 61 ods.4 verejnou vyhláškou. 

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v §  62 a 63 stavebného 

zákona a bolo zistené, že  uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani 

neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. 

Dokumentácia stavby spĺňa podmienky vydaného územného rozhodnutia č.s. 22590/2011-

45659/2011-OS-AŠ zo dňa 09.08.2011 a všeobecné technické požiadavky na výstavbu.  

Posúdenie stavby si podľa § 63 stavebného zákona vyhradili dotknuté orgány OÚ 

Žilina–odbor starostlivosti o ŽP, št.VS, OÚ Žilina–odbor starostlivosti o ŽP, št.správa v OH, OÚ 

Žilina–odbor starostlivosti o ŽP, št.správa OPaK, OÚ Žilina – pozemkový a lesný odbor, OÚ 

Žilina – odbor krízového riadenia, SPP-D a.s. Bratislava, SSD a.s. Žilina, SEVAK a.s. Žilina, 

Slovak Telekom a.s. Bratislava, Orange Slovensko a.s.Bratislava, v zastúpení  Michlovský 

UC2 - údržbové centrum Banská Bystrica, Energotel a.s. Žilina, Sitel s.r.o. Košice, O2 Slovakia 

s.r.o. Bratislava, Vodohospodárska výstavba š.p. Bratislava, OR PZ SR  - ODI Žilina, SVP 

š.p.Piešťany, úseková kancelária  Žilina, RÚVZ  Žilina, Taktické krídlo Sliač, ORHZ Žilina, 

Štátna ochrana prírody SR Varín, Hydromeliorácie š.p. Bratislava, UPC Broadband Slovakia 

s.r.o. Bratislava, Krajský pamiatkový úrad Žilina  a ich stanoviská boli zahrnuté do 

podmienok stavebného povolenia. Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré 

by bránili povoleniu stavby, preto v zmysle § 66 stavebného zákona rozhodol tak, ako je 

uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania: neboli vznesené. 

Stavebný úrad v stavebnom konaní nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto 

rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 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 Strečno.  

Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, 

je možné preskúmať súdom podľa príslušných ustanovení Správneho súdneho poriadku. 

 

 

 

 

Bc.Dušan Štadáni 

           starosta obce 

 

 

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 69 ods.2 zákona 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
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neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 26 ods.2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a vyvesí sa na dobu 15 dní na 

úradnej tabuli, webovom sídle, prípadne spôsobom v mieste obvyklým správneho 

orgánu  Obce Strečno. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa: 

1. Účastníkom konania (podľa  § 59 ods.1 stavebného zákona) verejnou vyhláškou  

 

Na vedomie: 

2. Obec Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno 

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

4. OÚ Žilina–odbor starostlivosti o ŽP, št.VS, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina 

5. OÚ Žilina–odbor starostlivosti o ŽP, št.správa v OH, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 

08  Žilina 

6. OÚ Žilina–odbor starostlivosti o ŽP, št.správa OPaK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 

08  Žilina 

7. OÚ Žilina – pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina 

8. OÚ Žilina – odbor krízového riadenia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina 

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

10. SSD a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

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

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

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

 Zvolenská cesta 21, 974 05  Banská Bystrica 

14. Energotel a.s., Jána Milca 44, 010 01 Žilina 

15. Sitel s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice 

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

17. Vodohospodárska výstavba š.p.Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava 

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

19. SVP š.p.Piešťany, úseková kancelária ZA, Pri celulózke 19, 010 01 Žilina 

20. RÚVZ, Vojtecha Spanyola 27, 011 71 Žilina 

21. Taktické krídlo Sliač, ČSA 1182, 962 32 Sliač 

22. ORHZ, Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina 

23. Štátna ochrana prírody SR, Správa NP MF, Hrnčiarska 197, 013 03 Varín 

24. Hydromeliorácie š.p., Varkunská 29, 825 63 Bratislava 211 

25. UPC Broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 

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

27. Mesto Žilina – Stavebný úrad, ref.špeciálneho stavebného úradu – doprava, Námestie 

obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina 

28. spis 


