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O b e c   D l h á   n a d   K y s u c o u  
Obecný úrad č. 258 , 023 54  

Č. j.: Výst-2020/04-3/TX1                                                                v Dlhej nad Kysucou, dňa 8. 6. 2020 
Vybavuje: Ing. Jurgová 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

navrhovateľ 

 

adresa 

 

 

     Obec Korňa, zastúpená  starostkou obce  Ing. Mariannou Bebčákovou  

     IČO: 00 314 064     

     Korňa č.517, 023 21 Korňa        

(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 11.03.2020   návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 

 

stavby: 
  

      Chodník súbežný s cestou III/2020 Korňa –Ústredie, v úseku od OÚ Korňa 

po križovatku k MŠ 

 

 

v kat. území: 
  

      Korňa 

 

 

na pozemkoch 

 

     

       C KN 3521/1, 3648, 3649/2, 3673/2, 3674/5, 4207/2 

    

   Obec Dlhá nad Kysucou  zastúpená starostkou  obce, ako určený príslušný stavebný úrad listom č.j. 

č.j. OU-ZA-OVBP-2020/015544-002 zo  dňa 18.02.2020, vydaným  Okresným  úradom Žilina, Odbor 

výstavby a bytovej politiky,  podľa § 119  zák.č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších zmien 

a doplnkov, podľa §5 písm. a) zákona č.608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný 

poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov, posúdil predložený návrh podľa § 32 až §40 

stavebného zákona  a na základe tohto posúdenia podľa § 39 a §39a stavebného zákona vydáva 

 

ROZHODNUTIE  O  UMIESTNENÍ  STAVBY 

 

Názov stavby :    Chodník súbežný s cestou III/2020 Korňa – Ústredie, v úseku  

                                                      od  OÚ Korňa po križovatku k MŠ 

Objektová skladba :     SO 01  Chodník  

                                           SO 02  Dažďová kanalizácia  

Druh stavby :               inžinierska stavba , nebytová budova  

Charakter stavby:   trvalá stavba 

stavebné pozemky parc. číslo :  C KN 3521/1, 3648, 3649/2, 3673/2, 3674/5, 4207/2   

                                                      v katastrálnom území   Korňa, okres Čadca  

 

Projektová dokumentácia stavby (ďalej PD) pre vydanie stavebného povolenia bude akceptovať všetky 

podmienky tohto rozhodnutia a bude spracovaná v rozsahu potrebnom pre náležité posúdenie ( § 9 vyhl. 

č. 453/2000 Z. z.).  

 

Pre umiestnenie stavby sa v zmysle §39a ods.2 písm. a) stavebného zákona určujú tieto 

podmienky: 

a) Požiadavky  na ochranu prírody  a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie  

Predmetné územie sa nachádza na území CHKO Kysuce, kde platí druhý stupeň ochrany v zmysle 

zákona NR SR č.543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Podľa RÚSES okresu Čadca (2013) sa v 

dotknutom území nenachádza žiadny významný prvok, ktorý si vyžaduje ochranu zo zákona č.543/2002 

Z.z..  
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Vyjadrenie  orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve  k PD   vydané Okresným úradom Čadca, 

Odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-CA-OSZP-2020/003771-002 zo dňa 21.02.2020  

Z hľadiska   odpadového hospodárstva  nemá námietky  k realizácii stavby  s tým, že   

1. Odpad  bude zhromažďovaný tak, aby nenarušoval  estetický  raz krajiny a podľa potreby zabezpečí 

jeho okamžité  zhodnotenie alebo zneškodnenie .  

2. Nevyužité odpady budú  zneškodnené skládkovaním na skládke, ktorá  má udelený súhlas na 

prevádzkovanie  v zmysle  §97 ods.1 písm. a) zákona  o odpadoch , príp. integrované povolenie. 

3. Ku kolaudácii stavby investor predloží relevantné podklady od dodávateľa stavby o spôsobe  

zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou  prác.  

4. 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. 

5. Odpad – výkopová zemina je potrebné odovzdať len osobe , ktorá má na to  povolenie a prevádzkuje 

miesto na to určené v zmysle §97 ods.1 písm. d) zákona o odpadoch. Výkopovú zeminu je  možné 

využiť na terénne úpravy pozemku, na ktorom s realizuje stavba. Prebytok výkopovej zeminy , ktorý 

by mal byť využitý mimo realizácie stavby, je považovaný za odpad a musí byť s ním naložené 

v súlade so zákonom o odpadoch. V opačnom prípade sa takéto konanie považuje  za porušenie ust. 

zákona o odpadoch.   

 

b) Požiadavky na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s 

okolitým životným prostredím 

 

Účelom stavby bude  novostavba jednostranného  pravostranného dláždeného chodníka v súbehu  cesty 

III/2020  sprístupňujúceho  peším  zástavbu rodinných domov s občianskou vybavenosťou obce.  Stavba  

sa nachádza v intraviláne obce, v katastrálnom území obce Korňa, lemovaná je cestou III/2020 

a jestvujúcou zástavbou  občianskej vybavenosti  a rodinných domov  s priľahlými pozemkami.  

Navrhovaný  je  jednostranný  pravostranný chodník o šírke 1,50 m, s jednostranným  priečnym 

sklonom 2% so sklonom k odvodňovacím  zariadeniam. Celková dĺžka chodníka  je 331,0 m. V trase 

chodníka  budú zrekonštruované  vjazdy v počte 8 ks. Rekonštruované vjazdy  sú navrhnuté v šírke  

existujúcich vjazdov  s pozdĺžnym spádom 1- 4%. Odvedenie povrchových dažďových vôd  z chodníka 

a komunikácie   bude pozdĺžnym  a priečnym sklonom  krytu do navrhovaných  uličných  vpustov. Na 

konci trasy  v časti autobusovej zástavky  budú povrchové  dažďové vody z priľahlého  svahovitého  

územia zachytené  a odvedené  odvodňovacím zariadením,  do navrhovanej  dažďovej kanalizačnej  

stoky  vedenej v trase priekopy cesty  pod navrhovaným chodníkom . Navrhovaná   dažďová kanalizácia 

bude  napojená v mieste  začiatku trasy  chodníka do jestvujúceho rúrového  priepustu cesty, ktorý je 

vyústený   do potoka.  

 

Výškové osadenie stavby  

± 0,000 (úroveň  jestvujúceho asfaltového   krytu  cesty ) + 0,12 m 

 

Polohové umiestnenie stavby  

Navrhovaný   jednostranný  pravostranný chodník začína  pri objekte Farby laky v cestnom kilometri 

CKM 4,035 a koniec úseku je pri Obecnom  úrade  v cestnom kilometri C KM 4,366 cesty III/2020. 

Chodník smerovo a výškovo sleduje priebeh priľahlej cesty III/2020. Chodník je 

situovaný v nespevnenej  krajnici, v priekope cesty a vo svahu  zemného telesa cesty.  

 

Napojenie sa siete technického vybavenia   

Dažďové vody  zo stavby  budú likvidované do jestvujúceho rúrového  priepustu cesty.  

 

Napojenie na pozemné komunikácie  

Stavba  je pri pozemnej komunikácii III/2020  v ckm 4,035 a 4,366.  

 

Požiadavky vyplývajúce  z chránených  častí krajiny alebo z ich blízkosti  

V záujmovom území sa nenachádza územie európskeho významu NATURA 2000. V záujmovom území 

sa nenachádza biotop európskeho resp. národného významu.  Lokalita leží v zastavanom území obce 

Korňa.  
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Požiadavky vyplývajúce  zo stanovísk dotknutých orgánov  

Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie   Vyjadrenie  orgánu štátnej vodnej 

správy v k PD   č. OU-CA-OSZP-2020/003773-002 zo dňa 11.03.2020  

Orgán štátnej vodnej správy  s projektovou  dokumentáciou súhlasí. Objekt dažďovej kanalizácie bude  

povoľovať špeciálny  stavebný úrad pre pozemné komunikácie, ktorý podľa §16 ods.6  zákona č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  povoľuje aj stavby, ktoré sú vodnými stavbami  a sú 

súčasťou komunikácie. Nakoľko   dažďová voda  bude odvedená   do  jestvujúceho rigolu – priepustu  

t.j. ostane zachovaný  jestvujúci stav, predmetná  stavba nerieši vypúšťanie  vôd  z povrchového odtoku 

do podzemných vôd  alebo povrchových vôd. 

V prípade úniku znečisťujúcich látok (ropné látky) počas realizácie stavby do povrchových vôd, 

podzemných vôd resp. do prostredia súvisiaceho s vodou, je potrebné vykonať opatrenia na ochranu vôd 

v zmysle §41 ods.6 a7 zákona  č. 364/2004 Z.z. o vodách.  

 

Okresný úrad Čadca, odbor pozemkový a lesný, pozemkové oddelenie stanovisko  k pripravovanému 

záberu na poľnohospodárskej pôde  č.OU-CA-PLO1-2020/004119-003  dňa 12.03.2020 

Predmetná  stavba je navrhnutá na poľnohospodárskom pozemku v katastrálnom území obce Korňa 

nachádzajúcom sa  v hraniciach zastavaného územia v obce vytýčeného lomovými bodmi zastavaného 

územia obce, ktoré boli premietnuté do odtlačkov katastrálnych máp k 1.1.1990 v nasledujúcom 

rozsahu: 

Parcela C KN: 3649/2,  druh pozemku: orná pôda, navrhovaný  záber: 2 m2 

Parcela C KN: 4207/2,  druh pozemku: trvalý trávny porast, navrhovaný  záber: 26 m2 

Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor súhlasí s navrhovaným zámerom stavby na 

poľnohospodárskej pôde za dodržania nasledovných podmienok: 

1. Zabezpečiť základnú  starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko, 

až doby  realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.  

2. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy z pozemkov C KN 3649/2,4207/2 

v katastrálnom území Korňa  a zabezpečiť jej hospodárne  a účelné využitie na pozemkoch  C KN 

3649/1 a 4207/2 v katastrálnom území Korňa .  

3. Po realizácii výstavby, za účelom vysporiadania evidencie druhov pozemkov  v katastri nehnuteľností 

podľa §3 ods.2 zákona požiadať o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku orná pôda a trvalý 

trávny porast na zastavanú plochu, prípadne ostatnú plochu s predložením kolaudačného rozhodnutia  

a tohto stanoviska. Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Čadca, katastrálny odbor, Ľ. 

Podjavorinskej 2576,Čadca.  

  

Okresný úrad Čadca, odbor krízového riadenia, záväzné stanovisko č.OU-CA-OKR-2020/003807-002  

dňa 24.02.2020  -   S predloženou projektovou dokumentáciou stavby  súhlasí bez pripomienok.  

  

Krajský pamiatkový úrad Žilina, záväzné stanovisko č.KPUZA-2020/4840-2/15369/KOP zo dňa 

25.02.2020 

1. Ak počas  stavebných prác  dôjde k akémukoľvek archeologickému  nálezu  hmotnej povahy, napr. 

objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, 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.  

2. Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie sa s podmienkami  záväzného stanoviska  

všetky subjekty  zúčastňujúce sa  na realizácii stavby. 

 

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Žilina - stanovisko č.031/2020/SCŽSK-97 zo dňa 

07.04.2020  

SC ŽSK  súhlasí s vydaním stavebného povolenia  pri  dodržaní  podmienok :  

1. Vlastník nehnuteľností susediacich  s cestou III. triedy  je povinný strpieť  činnosti súvisiace s bežnou 

a zimnou údržbou  cesty bez nároku na finančné odškodnenie  za prípadné škody, ktoré vzniknú pri 

údržbe cesty; tzn. odstránenie nahromadeného  snehu na telese chodníka spôsobené výkonom zimnej 

údržby cesty III. triedy, si vlastník chodníka  nebude vecne  ani finančne nárokovať od správcu cesty III. 

triedy. Povinnosti  správcu miestnych komunikácii vyplývajúce zo zákona č.135/1961 Zb. o pozemných 
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komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, nebudú prenesené na správcu cesty III. 

triedy.  

2. Termín prác vopred oznámiť a k výkonu prác prizvať zástupcu SC ŽSK, závod Kysuce Mgr. 

Jašurková (tel. č. +421 918/370207), ktorý na mieste upresní naše podmienky. 

3. Po vytýčení chodníka pred samotným zásahom do vozovky musí stavebník požiadať o súhlas SC 

ŽSK. 

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

prekážky pri výkone zimnej údržby  cesty.  

5. Stavbou musí byť zachovaná jestvujúca voľná šírka cesty III/2020.  

6. Realizáciou prác dôjde k zmene hraníc majetkovej  správy , cesta po obrubník ostane v správe  SC 

ŽSK. Chodníky v rátane obrubníkov a dažďovej kanalizácie pod chodníkom  ostane v správe obce 

Korňa. 

7. Investor sa zaviaže , že na vlastné náklady zabezpečí pravidelné čistenie  celej dažďovej kanalizácie  

a kalovej jamy  min. 2x ročne  vrátane priepustu č. P23782 ( v máji a v októbri )a na vyžiadanie  

správcu cesty III. triedy. 

8. Pred vybudovaním obrubníkov zarezať živičné vrstvy  v potrebnej hrúbke. 

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

s novou časťou vozovky požadujeme utesniť trvale pružnou  asfaltovou zálievkou( resp. inou 

porovnateľnou hmotou). 

10. V prípade, že výstavbou   predmetnej stavby dôjde  k narušeniu odvodnenia  telesa III/2020 (vrátane 

priepustu č.23782), investor na vlastné náklady realizuje opatrenia, ktorými  bude odvodnenie cesty III. 

triedy sfunkčnené. 

11. Investor zodpovedná za  všetky prípadné škody spôsobené  na majetku ŽSK alebo tretích osôb , 

ktoré vzniknú v súvislosti  s realizáciou predmetnej stavby.  

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

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

po jej znečistení.  

13. Stavebné práce nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na ceste III. triedy. 

Stavebný materiál uskladniť mimo telesa cesty. 

14. Vlastník nehnuteľností susediacich s cestou III. triedy je povinný strpieť činnosti súvisiace s bežnou  

a zimnou  údržbou  cesty bez nároku na finančné odškodnenie za prípadné škody, ktoré vzniknú pri 

údržbe cesty.  

15. Dočasné dopravné značenie odsúhlasené OR PZ, ODI v Čadci zabezpečí investor  na vlastné 

náklady.  

16. Pri akomkoľvek  inom zásahu  do telesa cesty III/2020 nás požiadajte o vyjadrenie. 

17. Na práce  vykonané zásahom do telesa cesty požadujeme záručnú dobu  60 mesiacov od ukončenia 

prác( odo dňa písomného prevzatia stavebných prác  pracovníkom SC ŽSK). Po dobu trvania záručnej 

doby je žiadateľ povinný priebežne  a bez meškania odstraňovať poruchy vzniknuté v dôsledku zásahu  

do telesa cesty. 

18. Ukončenie prác pri zásahu do telesa cesty požadujeme písomne oznámiť zástupcovi  správcu cesty ( 

vhodné zaslať fotodokumentáciu z miesta zásahu), následne bude  uskutočnené preberacie konanie 

zásahu do telesa cesty a spísaný  zápis s termínom záručnej doby. 

19. Na základe  tohto vyjadrenia  investor stavby požiada Okresný úrad Čadca, odbor CD a PK 

o príslušné povolenia.  

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,  Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Okresný dopravný 

inšpektorát Čadca -  záväzné stanovisko č. ORPZ-CA-ODI-18-022/2020 zo dňa 21.02.2020 

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Čadci súhlasí  s PD stavby  za splnenia nasledovných 

podmienok: 

1. Dopravné značenie  musí byť vyhotovené  a rozmiestnené v súlade s STN 01 8020-Dopravné značky 

na pozemných komunikáciách, v súlade so zákonom č.8/2009Z.z. o cestnej premávka a o zmene 

a doplnení  niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou č.9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 

č.8/2009 Z.z. 

2. Žiadame prizvať dopravného inžiniera Okresného  dopravného  inšpektorátu OR PZ  v Čadci ( t.č. 

0961423511) na kontrolu  správnosti osadenia  trvalého  a prenosného dopravného značenia .  

3. V rámci stavby žiadame  prijať také opatrenia, ktoré budú zamedzovať poškodeniu a znečisteniu 
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pozemných komunikácií.  

4. Ak dôjde počas stavebných prác k znečisteniu  pozemných komunikácií alebo dopravného značenia  

žiadame zabezpečiť ich bezodkladné očistenie. 

5. V prípade potreby zabezpečiť reguláciu cestnej premávky náležite poučenými a vystrojenými 

osobami.  

ODI Čadca si vyhradzuje právo doplniť prenosné DZ a stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené 

podmienky zmeniť, ak si to  vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem.  

 

Okresný úrad Čadca odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-CA-OCDPK-2020/ 

003728-002  zo dňa 20.02.2020  

K vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia stavby  určuje  nasledovné podmienky: 

1. Stavebník je povinný  rešpektovať vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií a ustanovenia §18 

zákona č. 135/1961 Zb. ako aj 20 vyhlášky  č.35/1984 Zb..  

2. Pri stavebných prácach, ktoré môžu obmedziť alebo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej 

premávky  spôsobenou  obmedzením alebo užívaním pozemných  komunikácií II. a III. triedy iným 

než zvyčajným spôsobom (rozkop, pretlak, nadzemné vedenie, umiestňovanie, skladanie   

a nakladanie predmetov a zariadení alebo materiálu na ceste...) je stavebník povinný  požiadať cestný 

správny orgán  o povolenie na  zvláštne  užívanie  pozemných komunikácií  v zmysle §8 zákona  

č.135/1961 Zb. a §11 vyhlášky č. 35/1984 Zb. Stavebník je zároveň povinný rešpektovať  osobitné 

podmienky tohto povolenia.  

3. Pri stavebných prácach, kde dôjde na určitý čas k čiastočnému alebo úplnému uzatvoreniu  premávky 

na pozemných komunikáciách  II. a III. triedy  je stavebník povinný  požiadať o povolenie  na 

čiastočnú alebo úplnú  uzávierku pozemných komunikácií cestný správny orgán  v zmysle §7 zákona  

č.135/1961 Zb.  a §10  vyhlášky č.  35/1984 Zb., kde budú určené  osobitné podmienky, za ktorých   

bude  možné  pozemnú  komunikáciu uzavrieť.   

4. Stavebník je povinný  rešpektovať ďalšie nariadenia  a pripomienky, ktoré môže  cestný  správny 

orgán  doplniť  v zmysle vykonania  štátneho  odborného dozoru nad pozemnými komunikáciami II. 

a III. triedy v zmysle §3c ods.1 písm. c)zákona  č.135/1961 Zb. 

5. Pred osadením dočasného (prenosného) a trvalého dopravného značenia pri pozemnej komunikácii 

II. a III. triedy , je potrebné požiadať OU CA OCPDK  o jeho určenie.  

6. Realizáciou stavby nesmie  byť narušený odvodňovací systém cesty. 

7. Pre potreby výkonu stavebných prác súvisiacich  so stavebno-technickými úpravami  na pozemných 

komunikáciách II. a III. triedy, je stavebník  povinný požiadať OU CA OCPDK, ako príslušný  

špeciálny stavebný úrad  podľa §3a ods.3 zákona č.135/1961 Zb. a v súlade  so zákonom  č.50/1976 

Zb. o vydanie povoľovacieho dokumentu.  

8. Stavebník je povinný  dodržať podmienky stanoviska  Správy ciest  Žilinského samosprávneho kraja 

(majetkového správcu pozemných komunikácií  II. a III. triedy  v územnom obvode  okresu  Čadca) 

k predmetnej stavbe 

 

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina  Vyjadrenie  k existencii energetických zariadení v majetku 

SSD, a, s. vyjadrenie pre územné rozhodnutie a stavebné konanie  č.4600057367-85 zo dňa 13.03.2020  

SSD  so stavbou súhlasí s nasledovnými  pripomienkami:  

1.V predmetnej lokalite k. ú. Korňa  sa v záujmovom území stavby  podľa predložených situačných 

výkresov nachádzajú energetické zariadenia v majetku SSD, a.s. - vzdušné VN aj NN vedenia 

nadzemné,  podperné body, káblové NN vedenia podzemné, skrine a transformačné stanice.  

2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať  ochranné pásmo v zmysle  zákona 251/2012 

Z.z. a bezpečné vzdialenosti  podľa príslušných noriem STN. (VVN vzdušné vedenie 110kV od 

krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie  22kV od krajného vodiča na každú 

stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 meter, VN a NN  zemné 

káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri realizácii výkopových prác  žiadame  neporušiť celistvosť 

uzemňovacej sústavy. 

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

trasy podzemných vedení potrebné ju fyzicky vytýčiť.  

4. 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 
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energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.  

5. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického  zariadenia je túto skutočnosť pôvodca 

povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000. 

6. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe  objednávky  smerovanej 

cez aplikáciu zverejnenú na internetovej  stránke www.ssd.sk, link: https:/online.sse.sk/vtc/vytyc.wv 

vytýči určený pracovník SSD.  

7. Pred  zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu 

SSD z príslušného strediska Údržby EZ  na kontrolu zariadenia, čo potvrdia   buď v „Zápis o vytýčení 

podzemného el. vedenia “ resp. zápisom do stavebného denníka.  

8. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min.1 meter  

na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme  

za poškodenie Vášho  zariadenia.  

9.  Zároveň si Vás dovoľujeme  upozorniť, že v danej lokalite  sa môžu nachádzať aj vedenia tretích 

osôb.  

Toto vyjadrenie môže slúžiť aj pre účely územného  rozhodnutia, resp. stavebného povolenia pri splnení 

„Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby“ a pri dodržaní   podmienok tohto vyjadrenia.  

 

O2 Slovakia, s.r.o.  zo dňa 20.02.2020 - V záujmovom  území sa nenachádzajú  siete, objekty alebo 

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

S vydaním ÚR  -SP súhlasíme . 

 

Energotel, a. s., č. 620200178  zo dňa 20.02.2020 – V záujmovom území sa nenachádzajú  trasy 

podzemných vedení v majetku  spoločnosti Energotel, a. s. 

 

Slovak Telekom, a.s., Bratislava   č. vyjadrenia  6612004193   zo dňa 12.02.2020  Vo vyznačenom 

záujmovom  území dôjde  do styku so sieťami  elektronických komunikácií (ďalej len SEK) 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s.,  alebo DIGI SLOVAKIA , s.r.o. 

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č.351/2011 Z.z.) a zároveň je 

potrebné dodržať  ustanovenia §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu. 

2.Vyjadrenie stráca platnosť  uplynutím doby platnosti vyjadrenia, 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 

žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. 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 sietí: Rastislav Kubík, 

rastislav.kubik@telekom.sk, +421 41 50011398. 

4. V prípade ak, sa  v záujmovom území  nachádza nadzemná telekomunikačná  sieť , ktorá je vo 

vlastníctve Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa 

zabezpečiť  nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.  

5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením podľa §68 zákona č. 

351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.  

6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť  iba  pre účel , pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre 

účel  konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie  výstavby, žiadateľ nie je oprávnený 

poskytnuté  informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu  spoločnosti 

Slovak Telekom, a.s. 

7. 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.  

Od 1.1.2017  V §67e ods.1 zákona č.351/20111 Z.z. o elektronických  komunikáciách  sa zavádza 

povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami  

vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné  stavebné povolenie, boli vybavené  

vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.  

 

Michlovský s.r.o., Banská Bystrica správca PTZ Orange Slovensko, a.s. vyjadrenie č. BB-0722/2020  
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dňa  18.03.2020. 

V záujmovom území nedôjde ku stretu podzemných telekomunikačných zariadení (PTZ) 

prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s.. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej 

ryhy sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje  o technickom stave  

a počte HDPE poskytneme  po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.  

Pri projektovaní stavieb dodržať  priestorovú  normu STN 73 6005 a ustanovenia zákona  

o elektronických komunikáciách  č.351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení.  Pri krížení sietí, tesných 

súbehoch, pri budovaní nových  komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, 

optickú trasu  mechanicky chrániť  žlabovaním. Všetky vynútené práce  výstavbou na ochrane TKZ 

a prekládky trasy  riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s.. Mechanická 

ochrana a prekládky budú realizované  v plnej výške  na náklady investora.  Realizáciu prekládky  PTZ 

Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange 

Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia.  Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme 

optickej trasy oznámiť  správcovi  PTZ. 

Upozorňujeme  že,  

1.Vo Vašom záujmovom  území, resp. trasách Orange Slovensko a.s.  sa môžu nachádzať  TKZ  iných 

prevádzkovateľov  

2. Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a.s a el. prípojky ku nim nie sú predmetom tohto 

vyjadrenia.  

Ďalej  pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené  PTZ .ste povinný 

vykonať  všetky objektívne účinné  ochranné opatrenia  najmä tým, že zabezpečíte: 

 Pred začatím zemných prác vytýčenie  a vyznačenie polohy  PTZ priamo  na povrchu terénu 

objednať  u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej  trasy si prevedie  objednávateľ farbou alebo 

kolíkmi) 

 Preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou 

polohou PTZ a upozornenie pracovníkov  vykonávajúcich zemné práce  na možnú polohovú 

odchýlku ±30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy  na povrchu terénu, aby pri 

prácach  v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou 

a bezpodmienečne  nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)  vo vzdialenosti najmenej 

1m (v ochrannom pásme 1,5 m)  na každú stranu  od vyznačenej  polohy PTZ 

 Dodržanie zákazu  prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 

mechanickému poškodeniu 

 Nad optickou trasou  dodržanie zákazu  skládok a budovania  zariadení, ktoré by znemožňovali  

prístup k PTZ 

 Súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene  nivelety nad trasou PTZ 

 Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolenou 

osobou 

 Pred zahrnutím previesť zhutnenie zeminy  pod HDPE trasou, obnoviť krytie  a značenie 

(zákrytové dosky, fólia, markery) 

 Aby bezodkladne oznámili  každé poškodenie PTZ na  tel. číslo 033/77 320 32, mob.0907 721 378 

 Overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že  

nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia) 

 Pred zahrnutím obnažených miest  PTZ prizvať pracovníka  servisu ku kontrole, kde bude 

vystavený zápis  o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu 

PTZ 

 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie , a.s., Žilina  vyjadrenie č. O 20008384  dňa 11.03.2020 

1. S vydaním územného  rozhodnutia a staveného povolenia na horeuvedenú stavbu  v k.ú. Korňa  na 

parc. 3521/1, 3648, 3649/2, 3673/2, 3674/5, 4207/2   súhlasíme. 

2.V záujmovom území stavby (cesta III/2020) sa nachádza potrubie verejného vodovodu (VV)HDPE 

DN 100 mm a potrubie verejnej kanalizácie  (VK) PVC DN 300 mm. Upozorňujeme, že v záujmovom 

území stavby sa nachádzajú vodovodné prípojky (VP) a kanalizačné prípojky (KP) k jednotlivým 

nehnuteľnostiam, ktoré nie sú v správe  a majetku našej spoločnosti. Informácie o nich Vám poskytnú  

ich majitelia. Situáciu s orientačným zakreslením našich podzemných vedení ( výstup z GISu ) je 

prílohou.  
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3.pred zahájením akýchkoľvek zemných prác stavebník požiada o vytýčenie  podzemných vedení, ktoré 

sa nachádzajú v záujmovom území a zabezpečí a zabezpečí, aby pri realizácii zemných prác bola 

dodržaná STN 73 6005 pri súbehu a križovaní s ostatnými vedeniami. Vytýčenie uvedených našich 

vedení  Vám cez objednávku  vykoná naša organizácia.   

4. Žiadame predmetné  podzemné vedenia a ich ochranné pásmo v plnom rozsahu rešpektovať. 

Ochranné pásmo VV a VK v zmysle §19 zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch 

a kanalizáciách  je 1,5 m (do DN 500 vrátane ) od bočného  pôdorysného okraja potrubia na obe strany. 

V pásme ochrany VV a VK je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby. Konštrukcie 

alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu 

alebo verejnej kanalizácii alebo  ktoré  by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, 

umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy. 

5. Výkopové práce v ochrannom pásme VV,VK,VP a KP a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať 

ručne, v otvorenom výkope.  

6. Hutnenie podlažia v mieste dotyku s VV,VK resp. VP, KP realizovať po vrstvách vibračnými 

zariadeniami takým spôsobom, aby dynamické  rázy pri hutnení nepoškodili potrubia  vodovodu 

a kanalizácie v danej lokalite.  

7. V rámci stavebných prác žiadame  zdvihnúť do úrovne  budúcej nivelety komunikácie, chodníka  

všetky prípadné poklopy na vodovodnom  a kanalizačnom potrubí.  V prípade  poškodených  poklopov 

tieto vymeniť za nové. Ich funkčnosť požadujeme  preveriť za prítomnosti  našich pracovníkov  

z prevádzky SEVAK a.s. Žilina. O zistenom stave  vyhotoviť zápis  do stavebného denníka. Tento zápis 

bude slúžiť ako po realizačné vyjadrenie.  

8. Odkryté miesta na vodovodnom a kanalizačnom  potrubí musia pred zásypom skontrolovať  naši 

zástupcovia z HS vodovody a HS kanalizácie.  

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Obec Korňa – starostka obce; Provazníková Anna 

Dagmar, DD Ježník 23,794 01 Krnov 1; Správa ciest ŽSK, Závod Kysuce, A. Hlinku 2621, 022 01 

Čadca; ostatní účastníci konania, ktorým sa oznámenie  doručilo verejnou vyhláškou - v priebehu 

územného konania zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy neboli 

vznesené žiadne námietky.  
   Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 2 roky odo dňa, kedy nadobudlo 

právoplatnosť. Nestratí však platnosť pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné  povolenie. 

    

Neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia tvorí priložená situácia. 

 

O D Ô V O D N E N I E 

 

     Dňa 11.03.2020 podal navrhovateľ: Obec Korňa, zastúpená starostkou obce Ing. Mariannou 

Bebčákovou,  so sídlom Korňa č. 517, 023 21 Korňa,  návrh na vydanie územného rozhodnutia pre 

stavbu: „Chodník súbežný s cestou III/2020 Korňa – Ústredie, v úseku od OÚ Korňa po križovatku 

k MŠ“ k. ú. Korňa  na pozemkoch C KN 3521/1, 3648, 3649/2, 3673/2, 3674/5, 4207/2. Uvedeným 

dňom bolo začaté územné konanie. 

     Stavebný úrad zistil, že predložený návrh poskytuje dostatočný podklad a stanoviská postačujú pre 

posúdenie návrhu umiestnenia navrhovanej stavby z hľadiska záujmov sledovaných v územnom konaní. 

Obec Dlhá nad Kysucou, ako príslušný stavebný úrad  podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (stavebný zákon) v súlade s §36 stavebného zákona 

oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a súčasne nariadil na 

prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. Na konaní stavebný úrad zároveň 

prítomných účastníkov konania aj dotknuté z orgány štátnej správy poučil o ich právach vyplývajúcich 

zo zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 

poriadok“), najmä o práve uplatniť pri ústnom pojednávaní svoje pripomienky, námety, prípadne aj 

návrhy. Súčasne ich upozornil že v zmysle § 36 ods.1 stavebného zákona svoje námietky môžu uplatniť 

najneskoršie pri tomto ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. V priebehu územného 

konania zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy neboli vznesené žiadne 

námietky. V uskutočnenom územnom konaní bol návrh na vydanie územného rozhodnutia preskúmaný 

z hľadísk uvedených v ust. § 37 ods.2 stavebného zákona a prejednaný s účastníkmi konania 

a dotknutými orgánmi štátnej správy. Ich stanoviská neboli zamietavé a ani protichodné a sú zahrnuté 
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do podmienok tohto rozhodnutia. 

    Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37  a §38 stavebného zákona a zistil, že 

jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám 

neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Územné  rozhodnutie  o umiestnení stavby je možné  

podľa §38 stavebného zákona  vydať, pretože  na navrhovaný účel je  možné uvedený  pozemok 

vyvlastniť. Na základe týchto skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej 

časti. 

P O U Č E N I E 

 

         Podľa §53 a §54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti 

tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na  Obec Dlhá nad 

Kysucou. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho opravného 

prostriedku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Helena Dzurinová 

               starostka obce 

 

 

 

Doručuje sa : 

Obec Korňa – starostka obce  

Provazníková Anna Dagmar, DD Ježník 23, 794 01 Krnov 1 

Správa ciest ŽSK, Závod Kysuce, A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca 

Obec Dlhá nad Kysucou – starostka obce  

Ostatným účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní.  

SÚ Turzovka, Jašíkova 178, 023 54 Turzovka  - spis 

 

Na vedomie :  

Okresný  úrad Čadca, Poľnohospodársky a lesný odbor, Palárikova 95, 022 01Čadca 

Okresný úrad  Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca 

 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní a musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom. Rozhodnutie  

bude  vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obecného úradu v Korni, posledný deň lehoty 

vyvesenia je dňom doručenia.. 

 

 

 

VYVESENÉ DŇA:   .....................................    ZVESENÉ DŇA:    ....................................... 

 

 

 

...................................................................... 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

 

 

Príloha:  situácia umiestnenia stavby 


