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ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Obec Ďurčiná, ako stavebný úrad príslušný podľa § 5 písm. a/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 v znení neskorších predpisov a zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov,
v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa
10.09.2021 podal
Stredoslovenská Distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
v zastúpení Bc. Juraj Chovan, Horná Rosinská 815, 013 22 Rosina
(ďalej len "navrhovateľ") a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4
vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
rozhodnutie o umiestnení stavby

13335 – Ďurčiná - Záplotie - Rozšírenie NNK
(ďalej len "stavba") na pozemkoch KN register "C": parc. č. 1477, parc. č. 1462/1, parc. č. 5547/1, parc. č.
1455, parc. č. 1461/13, parc. č. 3307/3, parc. č. 14/2, parc. č. 27/1, v katastrálnom území Ďurčiná.
Stavba obsahuje:
Nový zemný káblový vývod z existujúcej TS 118/ts/durcina_rolincik novým zemným káblom typu NAYY - J
3 x 240 + 120 mm² v dĺžke trasy 497 m pre napojenie 8 ks nových rozpojovacích pilierových skríň SR a z SR
č. 8 bude vykonaný prepoj na existujúcu NN sieť. K zemnému káblu bude pripoložená optochránička HDPE
40.
Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba a jej ochranné pásmo bude umiestnená na pozemkoch KN register "C": parc. č. 1477, parc. č.
1462/1, parc. č. 5547/1, parc. č. 1455, parc. č. 1461/13, parc. č. 3307/3, parc. č. 14/2, parc. č. 27/1, v
katastrálnom území Ďurčiná, ako je zakreslené v situačnom výkrese v mierke 1:500, ktorý je súčasťou
projektovej dokumentácie, ktorú autorizoval Ing. Juraj Moravčík, autorizovaný stavebný inžinier. Uložené
káblové vedenia NN budú vecným bremenom územia, ktorým prechádzajú.
2. Za súlad polohy stavby s dokumentáciou stavby a podmienkami povolenia zodpovedá stavebník.
Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to
oprávnenou podľa § 45 stavebného zákona.
3. Pre uskutočnenie umiestňovanej stavby sa pre zariadenie staveniska v ďalšom konaní vymedzí pozemok po
dohode s vlastníkmi dotknutých pozemkov.

4. Projektové riešenie navrhovanej stavby bude spĺňať požiadavky ustanovené vyhláškou č. 369/2001 Zb.
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, zabezpečujúce užívanie stavieb osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
5. Stavebník je povinný pred začatím stavby zabezpečiť v záujmovom priestore vytýčenie všetkých
podzemných inžinierskych sietí. Počas prác je povinný dodržiavať ich ochranné pásma, križovanie resp.
súbeh podľa príslušných ustanovení záväzných právnych predpisov a noriem.
6. Dodržiavať čistotu všetkých komunikácií počas stavby a rozkopané úseky uviesť do pôvodného stavu, v
prípade poškodenia komunikácií prípadne iných nehnuteľností pri realizácii výstavby , stavebník
zodpovedá za vzniknutú škodu v zmysle platnej legislatívy.
7. K žiadosti o vydanie stavebného povolenia bude známe umiestnenie existujúcich sietí a ich ochranných
pásiem v lokalite /vytýčenie/.
8. Územné rozhodnutie má podľa § 40 ods.1 stavebného zákona platnosť 2 roky odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné
povolenie predmetnej stavby.
9. Toto rozhodnutie stráca platnosť dňom, keď stavebnému úradu bude doručené oznámenie navrhovateľa
alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie vzťahuje.
10. Stavba:
Stavba NN káblového vývodu bude realizovaná v katastrálnom území obce Ďurčiná. Ide o územie v lokalite s
novou a plánovanou zástavbou rodinných domov v nadväznosti na zastavané územie obce Ďurčiná. Uvažovaný
NN káblový vývod bude napájaný z existujúcej kioskovej trafostanice na KNC 1477 v k. ú. Ďurčiná, odkiaľ
prekrižuje cestu a bude ďalej prechádzať zeleným pásom, kde prejde a bude pokračovať parcelou KNC 1462/1
až do parcely KNC 5547/1, kde bude postupne napájať istiace skrine SR. Káblový vývod bude 12m pred
existujúcim dvojitým betónovým podperným bodom križovať miestny potok. Vývod bude končiť na
existujúcom DB na KNC 24. Terén územia, kde bude stavba realizovaná je rovinatý a prístupný pre kolesové
vozidlá. V trase existujúcich aj nových vedení nie sú potrebné výruby stromov, ani iných drevných porastov.
Územné podmienky : Námrazová oblasť : I2 - do 2kg/m, STN EN 50341-1. „S“ - Stredná, STN 33 3300.
• Vonkajšie podzemné elektrické vedenia:1 m pri napätí do 110kV. Najmenšie dovolené vodorovné a zvislé
vzdialenosti pri súbehu a križovaní podzemných vedení určuje STN 73 6005, prípadne STN 33 3300 • Záber
LPF a PPF : uložené káblové vedenia NN budú vecným bremenom územia, ktorým prechádzajú.
Trasa navrhovaného NNK vývodu povedie v parcele C 1477 v k. ú. Ďurčiná od existujúcej TS cez miestnu
cestu a následne bude pokračovať v zelenom páse popri ceste do parcely C 1462/1 v k. ú. Ďurčiná, kde sa trasa
lomí vpravo a pokračuje cez túto parcelu až do parcely C 5547/1, kde sa opäť lomí vpravo a ďalej je vedená v
súbehu s hranicami pozemkov budúcich a existujúcich RD, kde bude postupne zaslučkovaná do ôsmich
istiacich skríň SR 1 až 8. Zo SR č.7 bude káblové vedenie pokračovať v rovnakej trase späť a bude napájať
poslednú istiacu skriňu SR č.8. Z tejto istiacej skrine bude križovať trasa príjazdovú cestu pretlakom s dĺžkou
7m a následne trasa bude pokračovať v ceste. Pred existujúcim DB bude vývod pretlakom s dĺžkou 12m
križovať miestny potok. Trasa končí pri existujúcom DB na KNC 24, kde je zaústený vývod do VRIS1.
11. Stanoviská správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov:
Obec Ďurčiná - Vyjadrenie zo dňa 11.08.2021 pod č. R2021/1866/Mihalcová
Obec Ďurčiná, zastúpená starostkou obce Mgr. Martinou Bohušovou, v zmysle § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v
znení neskorších predpisov, súhlasí s realizáciou stavby „13335- Durčiná - Záplotie - Rozšírenie NNK“ v
k.ú. Ďurčiná. Stavebný objekt bude realizovaný v zmysle priloženej PD - trasa navrhovaného NNK vývodu
povedie v parcele C 1477, k.ú. Ďurčiná od existujúcej TS cez miestnu cestu a následne bude pokračovať v
zelenom páse popri ceste do parcely C 1462/1 v k.ú. Ďurčiná, kde sa trasa lomí vpravo a pokračuje cez túto
parcelu až do parcely C 5547/1, kde sa lomí vpravo a ďalej je vedená v súbehu s hranicami pozemkov
budúcich a existujúcich RD, kde bude postupne zaslučkovaná do ôsmich istiacich skríň SR 1 až 8. Zo SR č. 7

bude káblové vedenie pokračovať v rovnakej trase späť a bude napájať poslednú istiacu skriňu SR č. 8. Z tejto
istiacej skrine bude križovať trasa príjazdovú cestu pretlakom s dĺžkou 7m a následne trasa bude pokračovať až
do miesta existujúceho DB na KNC 24, kde trasa končí.
Navrhované technické riešenie predpokladá výstavbu nového NNK vývodu W.4 napojeného z trafostanice
118/ts/durcina_rolincik. Bude sa jednať o káblové vedenie so zemným káblom typu (N)AYY-J 3x240+120
SM/SMmn² 0,6/1 kV uloženým v zemi v dĺžke trasy 497m, dĺžka kábla 596m, ktorý bude postupne napájať 8
istiacich skríň SR č. 1 až 8. pre budúce pripojenie odberných miest. Zo skrine SR č. 8 bude NNK vývod
pokračovať až do novej istiacej skrine VRIS1 na existujúci DB. Káblové vedenie zo SR č. 8 do VRIS1 bude
slúžiť na prípadné premanipulovanie pri poruche.
V rámci hlavnej trasy navrhovaného NNK vývodu bude do výkopu priložená optochránička HDPE 40. Pri
križovaní príjazdovej cesty formou pretlaku bude pre optochráničku zriadený samostatný pretlak so
samostatnou chráničkou s priemerom 110 mm.
Vyjadrenie zo dňa 11.08.2021 pod č. – bez čísla
(ďalej len „Vlastník“)
Číslo listu
Parcelné číslo pozemku Druh
pozemku
vlastníctva
1799

KNE 6001

3888

KNC 5547/1

3888
1799

KNC 3307/3
KNE 6007/1

(ďalej len „Nehnuteľnosť“)

Ostatná
plocha
Zastavaná
plocha a
nádvorie
Záhrada
Ostatná
plocha

Spoluvlastnícky
podiel

Celková výmera v m2
Predpokladaná výmera
obmedzenia v m2
75

1/1

4040

1/1

11391

595

1/1
1/1

39
1283

1
108

Ako vlastník/vlastníci vyššie uvedenej nehnuteľnosti súhlasíme aby Stredoslovenská distribučná, a.s., IČO:
36 442 151, so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, (ďalej len „SSD“), v mene ktorej sa realizuje
uvedená stavba umiestnila na mojej (našej) nehnuteľnosti (špecifikácia elektroenergetického zariadenia) NN
káblové vedenie, skrine PRIS č. 1-8 za účelom realizácie stavby a oprávnení prevádzkovateľa energetického
zariade-nia podľa §11 zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „Zákon o energetike“).
•
•
•
•

S predpokladaným rozsahom záberu stavby na nehnuteľnostiach bol vlastník oboznámený
Vlastník súhlasí s vyňatím nehnuteľnosti (resp. jej časti) z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a
lesného pôdneho fondu, ak je to potrebné.
Vlastník udeľuje súhlas pre SSD pre účely územného konania a stavebného konania v zmysle zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov na preukázanie práva SSD zriadiť na Nehnuteľnosti Stavbu.
Vlastník berie na vedomie, že po realizácii stavby si môže uplatniť náhrady za vznik zákonného vecného
bremena v zmysle príslušných ustanovení Zákona o energetike

Slovenský pozemkový fond – vyjadrenie zo dňa 01.12.2021 pod č. SPFS97693/2021/750-002
Podľa doručeného oznámenia bude stavba "13335-Ďurčiná - Záplotie - Rozšírenie NNK" umiestnená aj na
pozemku KN-E pare. č. 5004/1 o výmere 272.m2, druh pozemku ostatná plocha, zapísaný na liste vlastníctva
číslo 1538, k.ú. Ďurčiná, okres Žilina, ktorý je v správe SPF v podiele 1/1 (ďalej len „pozemok SPF“).
Stavebník ako držiteľ povolenia v súlade s ust. § 11 zákona č. 251/2021 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme
zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické
zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody a plynárenské zariadenia prepravnej siete,
distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na
zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb; pri povoľovaní takej
stavby stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom
pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takého
rozhodnutia • Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 § 11 cit. zákona sú vecnými bremenám
spojenými s vlastníctvom nehnuteľnosti. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností je oprávnený
podať držiteľ povolenia. Držiteľ povolenia je povinný písomne oznámiť vlastníkovi pozemku vykonanie zápisu
vecného bremena do katastra nehnuteľností • Upovedomujeme Vás, že SPF zastupuje osoby, ktoré majú
vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich

vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť konaním priamo dotknuté, podľa zákona č.
330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a zákona č. 180/1995 Z.z.
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkov v znení neskorších predpisov • V
nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti, trváme na splnení zákonnej povinností stavebníka ako držiteľa
povolenia, že po realizácii stavby neodkladne podá návrh na zriadenie vecného bremena do katastra
nehnuteľností a písomne informuje SPF o podaní návrhu na zriadenie vecného bremena do katastra
nehnuteľností.
SPP – distribúcia, a.s. – vyjadrenie zo dňa 27.06.2021 pod č. TD/NS/0595/2021/Ki
V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú: plynárenské zariadenie (technologický objekt):
STL
plynovody D50 PE a plynové prípojky , ochranné pásmo plynárenského zariadenia: áno, bezpečnostné
pásmo plynárenského zariadenia: áno • Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia
technologického objektu, (ďalej len „Orientačné znázornenie“) je prílohou tohto stanoviska • Orientačné
znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia pre
účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností. SÚHLASÍ s vydaním
stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok: Pred realizáciou
zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o
vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom Online formuláru zverejneného na webovom
sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) • v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských
zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie
plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne • stavebník je povinný oznámiť začatie prác v
ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle
SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác.
V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú
inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme
plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,€ • stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu
potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly 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 rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských
zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem • 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 • v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu
prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani
umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod. • v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník
nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení
umiestňovať stavby.
SeVaK, a.s. – Vyjadrenie zo dňa 29.06.2021 č. 021022603
• V istých častiach plánovanej výstavby Rozšírenia NNK v k. ú. Ďurčiná sa toho času nachádzajú potrubia
verejného vodovodu (VV) v správe našej spoločnosti. Situáciu s orientačným zákresom inžinierskych sietí
Vám zasielame v prílohe (VV-zelená) • Naše inžinierske siete požadujeme plne rešpektovať a zachovať.
Prípadné vodovodné prípojky sú vo vlastníctve majiteľov napájaných nehnuteľností. Informácie o prípojkách si
vyžiadajte od ich majiteľov • V zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách § 19 odsek 2 je vymedzené ochranné pásmo V V v šírke min 1,5m na každú stranu od
pôdorysného bočného okraja potrubia • Pred zahájením zemných prác stavebník požiada o vytýčenie
podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území a zabezpečí, aby pri realizácii všetkých
stavebných prác bola dodržaná STN 73 6005 pri súbehu a križovaní s ostatnými vedeniami a aby bolo
dodržané ochranné pásmo VV (vrátane príslušných prevádzkových objektov). Vytýčenie inžinierskych sietí
Vám na základe písomnej žiadosti vykoná naša organizácia • 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 bet. základom, vysádzať stromy a kríky s hlbokým koreňovým systémom)
alebo vykonávať činnosti ktoré by mohli obmedziť prístup k VV, alebo ktoré by mohli ohroziť technický stav
VV. V ochrannom pásme VV musia byť výkopy vykonávané ručne • Počas stavebných prác požadujeme
prizývať ako odborný technický dohľad zamestnanca našej spoločnosti (majstra HS vodovody). O výsledku

skúšok napísať záznam do stavebného denníka, ktorý bude slúžiť ako podklad pre vydanie užívacieho
povolenia stavby • Prípadnú kolíziu s inžinierskymi sieťami požadujeme riešiť s príslušným prevádzkovým
majstrom našej spoločnosti • V kolíznych úsekoch požadujem upraviť do úrovne nivelety terénu poklopy
našich inžinierskych sietí, prípadne smerové stĺpiky a tabuľky neprekladať.
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, štátna
správa ochrany prírody a krajiny – vyjadrenie zo dňa 02.06.2021 pod č. OU-ZA-OSZP3-2021/023580002/Bre
Predmetná stavba sa má realizovať na pozemkoch k.ú. Ďurčiná, par.č. KNC 1477, 1462/1, 5547/1,24, v
zastavanom aj mimo zastavaného územia obce.
Podľa zákona o ochrane prírody a krajiny sa záujmová lokalita nachádza na území, ktorému sa poskytuje prvý
stupeň ochrany v zmysle zákona, ale zároveň časť záujmovej lokality (par.č, KNC 1462/1. 5547/1). je aj
súčasťou Chráneného vtáčieho územia SKCHVU013 Malá Fatra, v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 2/2011 z
22.12.2010, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Malá /Fatra, s účinnosťou od 15.1.2011 • Nakoľko
stavba zasahuje aj do Chráneného vtáčieho územia SKCHVIJ013 Malá Fatra, navrhovateľ takejto činnosti
je povinný v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení predložiť návrh
plánu alebo projektu takejto činnosti príslušnému orgánu ochrany prírody, v tomto prípade Okresnému úradu
Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia kraja na posúdenie možnosti významnosti vplyvu investičnej akcie na územie sústavy chránených
území z hľadiska cieľov jeho ochrany. Vyššie uvedený úrad vyhodnotí, či daná činnosť bude mať vplyv na
predmet ochrany v danom území na základe osobitných kritérií.
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 územného rozhodnutia a stavebného povolenia na vyššie
uvedenú stavbu, za predpokladu akceptovania nasledovných podmienok: • Podľa platného ÚPN - VÚC
Žilinského kraja, konkrétne kapitoly 4.13.2 je možné „realizovať rozširovanie zastavaného územia obcí na
úkor poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy len v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a
na základe posúdenia vplyvov na životné prostredie.. “ Nakoľko vyššie uvedená investičná činnosť priamo
súvisí s plánovanou výstavbou rodinných domov, je možné predmetnú stavbu realizovať len za podmienky, že
stavby (rozšírenie NNK a následne výstavba rodinných domov) budú realizované v súlade s platným územným
plánom Obce Durčiná • Predmetná investičná akcia môže byť realizovaná len v tom prípade, ak Okresný úrad
Žilina, odbor starostlivostí o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia kraja vydá odborné stanovisko v zmysle § 28 zákona, v ktorom bude uvedené, že navrhovaná
činnosť nebude mať samostatne alebo v kombinácií s iným plánom alebo projektom významný vplyv na
územia sústaw NATURA 2000 • Prípadný výrub_drevín a krovín bude riešený v zmysle § 47 a § 48 zákona
(t.j. na dreviny a kroviny, ktoré v danom území rastú a ktorých výrub podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody,
bude vydané právoplatné rozhodnutie o súhlase na výrub drevín a krovín v samostatnom konaní) • Samotný
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 • Pri porušení pôdneho krytu stavebnou
Činnosťou ako aj sprievodnými aktivitami investor zabezpečí, aby nedochádzalo k nadmernému rozširovaniu
nepôvodných nitrofilných a ruderálnych druhov rastlín • 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 šelme odobratý a vypustený do prírody, v prípade potreby investor zabezpečí odbornú
asistenciu s NP Malá Fatra (tel.č. 041/5692311) • Upozorňujeme stavebníka, že dreviny nachádzajúce sa v
blízkosti stavby (dreviny, ktoré môžu byť stavebnou činnosťou negatívne dotknuté) je potrebné chrániť
opatreniami v zmysle STN 837010 Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie,
bod 4.1 Pri stavebných prácach sa drevina chráni komplexne (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred
poškodením.
Záväzné stanovisko nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej
správy ochrany prírody a krajiny vydávané podľa zák. č. 543/2002 Z.z., ale je záväzným stanoviskom podľa §
140b zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja,
štátna správa starostlivosti o ŽP – odborné stanovisko zo dňa 26.07.2021 pod č. OU-ZA-OSZP12021/029062 – 004/Bra, Ing. Brannová / odborné stanovisko orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. (7)
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov/

Predmetom žiadosti o odborné stanovisko (v zmysle § 28 zákona) je posúdenie, či navrhovaná činnosť „13335
- Ďurčiná - Záplotie - Rozšírenie NNK“ bude mať významný vplyv na územia európskej sústavy chránených
území NATURA 2000 • Realizácia projektu je situovaná v Žilinskom kraji, okrese Žilina, v k. ú. Ďurčiná, na
parcelách KN - C č. 1477, 1462/1, 5547/1, 24. Predmetom stavby je výstavba nových NN káblových rozvodov,
kde v predmetnej lokalite je plánovaná individuálna bytová výstavba. Pri realizácii stavby dôjde ku zakopaniu
kábla v dĺžke 596 m, ktorý bude postupne napájať 8 istiacich skríň • Zámer je situovaný na území, kde v
zmysle zákona platí 1. stupeň ochrany a vzťahujú sa naň ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny.
Zároveň je predmetná činnosť plánovaná na hranici Chráneného vtáčieho územia SKCHVÚ013 Malá Fatra
(jednotlivé časti parciel hraničia a čiastočne prechádzajú do CHVÚ).
Z hľadiska ochrany prírody a krajiny nemá Okresný úrad Žilina výhrady a nepredpokladá významný
negatívny vplyv požadovanej činnosti na SKCHVÚ013 Malá Fatra a ani na ďalšie záujmy OPaK, za
predpokladu dodržania nasledujúcich podmienok: • Dodržiavať parametre zámeru v súlade s projektovou
dokumentáciou (nedôjde k zmenám trasovania a konfigurácie vedenia) • Dodržiavať § 4 ods. (4) zákona, ktorý
hovorí o predchádzaní zraňovania a usmrcovania vtákov • Pri realizácii výkopových prác bude výkop zasypaný
v ten istý deň, ako dôjde k vyhĺbeniu výkopu tak, aby neostal ako pasca pre živočíchy cez noc, (pokiaľ nebude
možné v deň realizácie výkopu tento zasypať, bude zabezpečené, aby do priestoru výkopu nemohli preniknúť
živočíchy, vrátane živočíchov veľkosti drobných zemných cicavcov, obojživelníkov a pod.) • Nedôjde k
výrubu drevín • Bude dodržiavaný § 7 zákona a povinnosti týkajúce sa inváznych druhov rastlín z neho
vyplývajúce • Všetky vzniknuté odpady budú odstránené.
Okresný úrad Žilina, po preskúmaní dostupných podkladov zistil a konštatuje, že navrhovaná činnosť
pravdepodobne nebude mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom významný vplyv
na územia sústavy NATURA 2000. Z uvedeného dôvodu nie je predložený projekt predmetom procesu jeho
posúdenia orgánom ochrany prírody vykonávaného podľa § 28 ods. (8) zákona.
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, štátna
správa odpadového hospodárstva – vyjadrenie zo dňa 04.06.2021 pod č. OU-ZA-OSZP3-2021/023581002/Deb
Súhlasíme - podľa § 99 ods. I písm. b) bod 1 a 2 zákona o odpadoch s vydaním územného rozhodnutia a
stavebného povolenia na stavbu: “13335 - Ďurčiná - Záplotie - Rozšírenie NNK“, stavebník (investor):
Stredoslovenská distribučná, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, za týchto pripomienok: • odpady
vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ stavby) odovzdá oprávnenému subjektu alebo
zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke • investor je
povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa (zholoviteľa) stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých
odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi • výkopovú zeminu prednostne využiť na spätné zásypy alebo
ďaľšie terénne úpravy v rámci stavby • dodávateľom (zhotoviteľom) stavby v prípade jeho prevzatia
zodpovednosti za nakladanie s odpadmi môže byť len taký oprávnený subjekt, ktorý má v predmete podnikania
činnosť "Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom“ a potvrdenú registráciu v súlade
s § 98 zákona o odpadoch • doklady o zákonnom nakladaní s vyprodukovanými odpadmi počas realizácie
stavby (zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov v povolených zariadeniach) preukáže stavebník
(investor) stavebnému úradu v kolaudačnom konaní.
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, štátna
vodná správa – vyjadrenie zo dňa 03.06.2021 pod č. OU-ZA-OSZP3-2021/023120-002, Ing. Tatiana
Rosincová
Predložená projektová dokumentácia rieši vybudovanie nového NN káblového rozvodu v celkovej dĺžke 596 m
pre plánovanú individuálnu bytovú výstavbu rodinných domov v Ďurčine. Uvažovaný NN káblový vývod bude
napájaný z existujúcej kioskovej trafostanice na KN-C 1477 v kat. území Ďurčiná. Stavba bude križovať vodný
tok. Z hľadiska ochrany vodných pomerov s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na
stavbu: „13335 - Ďurčiná - Záplotie - Rozšírenie NNK,“ súhlasíme za dodržania týchto podmienok: •
Nakoľko stavba bude svojou povahovou zasahovať do vodného toku, je k stavebnému konaniu potrebný súhlas
tunajšieho orgánu štátnej vodnej správy v zmysle § 27 vodného zákona, ktorý vydá tunajší úrad na základe
žiadosti a príslušných dokladov • Projektovú dokumentáciu je potrebné odsúhlasiť aj správcom vodného toku SVP, š.p. OZ Piešťany, Nábrežie Krásku, Piešťany a jeho pripomienky v plnom rozsahu rešpektovať a
zapracovať do realizačnej projektovej dokumentácie. Stanovisko SVP š.p., predložiť spolu so žiadosťou o
súhlas v zmysle § 27 ods. 1 vodného zákona na tunajší orgán štátnej vodnej správy. • Do PD doplniť textovú a
výkresovú časť o križovanie koryta vodného toku.

Toto vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona sa v zmysle § 73 ods. 18 vodného zákona v platnom znení
považuje za záväzné stanovisko podľa § 140b zákona č. 50/1796 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení zákona č. 479/2005 Z.z. a nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani
súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa vodného zákona.
Vyjadrenie zo dňa 27.09.2021 pod č. OU-ZA-OSZP3-2021/030934-003, Ing. Tatiana Rosincová:
Predmetná stavba „13335 - Ďurčiná - Záplotie - Rozšírenie NNK“ rieši rozšírenie NN káblového rozvodu pre
pripojenie lokality s novou a plánovanou zástavbou rodinných domov v obci Ďurčiná. Trasa rozvodu bude
križovať drobný vodný tok Bezmenný prítok Kamenného potoka, ktorý bude križovaný riadeným pretlakom.
NNK rozvod sa uloží do chráničky HDPE PE 100. Podmienky súhlasu: • Práce počas výstavby realizovať
tak, aby nedošlo k zhoršeniu odtokových pomerov povrchových vôd a následnému vybreženiu vôd z koryta
vodného toku • Skládky stavebného materiálu, výkopovej zeminy, resp. iného materiálu neukladať na pobrežné
pozemky vodného toku alebo do blízkosti vodného toku, odkiaľ by mohli byť splavené do toku • Stavebník je
pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami povinný urobiť potrebné opatrenia, aby tieto nevnikli do
povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu (§39 vodného zákona) • Dodržať
podmienky vyjadrenia správcu vodného toku - SVP, š.p. OZ Piešťany, SPSV I., pod č. CS SVP OZ PN
5095/2021 /02 CZ 20109/210/2021 zo dňa 15.06.2021 • Pri súbehu NN kábla s tokom rešpektovať ochranné
pásma drobného vodného toku v šírke min. 4 m od brehovej čiary toku • Detail križovania toku predložiť na
odsúhlasenie na Správu povodia stredného Váhu I. Puchov. • Podľa § 27 ods. 5 vodného zákona je súhlas podľa
§ 27 ods. 1 písm. a) až d) podkladom na konanie podľa osobitných predpisov a zaniká, ak sa stavebné konanie
nezačalo do jedného roka od vydania tohto súhlasu.
Krajský pamiatkový úrad Žilina – záväzné stanovisko zo dňa 13.05.2021 pod č. KPUZA-2021/104862/38687/OPO, Mgr. Stanislava Oporosková, PhD.
K predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Žilina v konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") a iných osobitných
právnych predpisov uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom: •
Termín začatia výkopových prác súvisiacich so stavbou je stavebník povinný písomne ohlásiť najmenej 5 dní
vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná pred začatím výkopových prác prieskum
detektorom kovov a následne odborný dohľad stavby formou obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu
možných archeologických nálezov • 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 •
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 náleziska. Ak počas
obhliadky výkopov zástupca krajského pamiatkového úradu identifikuje relevantné archeologické nálezy, určí
podľa § 127 ods. 1 a 2 stavebného zákona príslušný stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom
podmienky zabezpečenia týchto archeologických nálezov formou vykonania pamiatkového záchranného
archeologického výskumu • Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona 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. Predmetná líniová stavba sa nachádza v
priestore s evidovanými archeologickými nálezmi z doby bronzovej a je tak možné, že jej realizáciou
dôjde k narušeniu archeologických situácií a nálezov. Z toho dôvodu je nevyhnutné zabezpečiť dohľad
pracovníka Krajského pamiatkového úradu Žilina pri realizácii zemných prác.
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva – záväzné stanovisko zo dňa 16.06.2021pod č. A/2021/01228/HŽPZ
Súhlasí • Predložený projekt bol posúdený v zmysle Zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline – Vyjadrenie zo dňa 01.06.2021 pod č. ORHZZA-2021/000553-001
Nemá námietky • Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na
protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov sa nevzťahuje na
diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare a televízne káblové rozvody, v súlade s § 1 ods. 2 písm. f) bod 9.,
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.
Archeologický ústav SAV, Nitra – vyjadrenie zo dňa 24.11.2021 pod č. 1319/21, Mgr. Vangĺová, PhD.
Vyjadrenie Archeologického ústavu SAV v Nitre môže slúžiť ako podklad k rozhodnutiu/stanovisku Krajského
pamiatkového úradu. Archeologický ústav SAV pri realizácii stavieb v rámci Územného plánu odporúča splniť
tieto podmienky: • Stavebník/investor si vyžiada od príslušného Krajského pamiatkového úradu už v stupni
územného konania (zákon 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní) stanovisko k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických nálezísk •
Zároveň upozorňujeme na § 36 ods. 3 zákona o ochrane pamiatkového fondu (zákon 49/2002 Z. z. v znení
neskorších predpisov). „O povinnosti vykonať archeologický výskum“ rozhoduje Krajský pamiatkový úrad •
Zdôvodnenie: Na Kamennom Diele sa našli doklady osídlenia lužickou kultúrou. Prvá písomná zmienka o obci
pochádza z roku 1393. Je možné, že pri zemných prácach by sa mohli nájsť ďalšie doklady staršieho osídlenia.
Ministerstvo zdravotníctva SR - inšpektorát kúpeĺov a žriediel - vyjadrenie zo dňa 18.11.2021 pod č. S240622021-IKŽ-2, Ing. Slavomíra Udičová
Riešené územie zasahuje do ochranného pásma II. stupňa prírodných liečivých zdrojov a prírodného
minerálneho zdroja v Rajeckých Tepliciach (vyhláška MZ SR č. 481/2001 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné
pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodného minerálneho zdroja v Rajeckých Tepliciach), na ktoré sa
vzťahujú ustanovenia § 28 a § 50 ods. 17 písm. b) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách,
prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zároveň dávame do pozornosti oznamovaciu povinnosť v zmysle § 4 zákona č. 538/2005 Z. z. pri zistení
výskytu podzemnej vody s prejavmi zvýšenej teploty, mineralizácie alebo plynov, pri vykonávaní výkopových
prác. Pri navrhovaní ako aj pri samotnej realizácii je potrebné rešpektovať skutočnosť, že v ochrannom pásme
II. stupňa prírodných liečivých zdrojov a prírodného minerálneho zdroja je zakázané vykonávať všetky činnosti,
ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej
liečivej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných liečivých zdrojov a
prírodného minerálneho zdroja v Rajeckých Tepliciach a navrhovať k tomu primerané riešenia, postupy a
materiály. • V prípade, že by si realizácia stavby vyžiadala ďalšie práce podľa § 40 ods. 2 písm. e) zákona č.
538/2005 Z. z., bude potrebné vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, s priložením príslušného
projektu geologických prác.
Energotel, a.s. Bratislava – vyjadrenie zo dňa 23.08.2021 pod č. – 620212059, Milo
V záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných telekomunikačných vedení v majetku spoločnosti
Energotel, a.s. a Stredoslovenská distribučná, a.s. • Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti
uvedenej vyššie v tomto vyjadrení, v prípade, zmeny vyznačeného záujmového územia alebo v prípade, ak
uvedené parcelné číslo/la v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu • Prílohou vyjadrenia je pohľad v
google maps s orientačným zakreslením trasy podzemného vedenia. Orientačné zakreslenie podzemného
vedenia v nijakom prípade nenahrádza určenie polohy podzemného vedenia vytýčením v teréne, o ktorého
zrealizovanie je potrebné požiadať podľa pokynov nižšie v tomto vyjadrení • Žiadateľ môže vyjadrenie a
poskytnuté elektronické dáta použiť iba pre účel, pre ktorý mu boli poskytnuté. Žiadateľ nie je oprávnený
poskytnuté informácie ďalej rozširovať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Energotel, a.s. •
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Slovak Telekom, a.s. – vyjadrenie zo dňa 23.08.2021 pod č. 6612125219
Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. • 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
• 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 k si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 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 Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti
(najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na
stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti
povereného správou sieti: Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 41 5001398 • V prípade ak na
Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo
vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť
nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma • Nedodržanie vyššie uvedených
podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických
komunikáciách v platnom znení • 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. • 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 c. 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách sa zavádza povinnost, 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.
UPC Broadband Slovakia, s.r.o. – vyjadrenie zo dňa 08.06.2021 pod č. 1349/2021 - S vydaním územného
rozhodnutia a stavebného povolenia danej stavby súhlasíme, pretože v lokalite stavby sa nenachádza sieť UPC.
Orange Slovensko, a.s. – vyjadrenie zo dňa 09.08.2021 pod č. BB – 2203/2021, p. Vengrín – nedôjde ku stretu
PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava • V záujmovom území sa
nenachádzajú PTZ Orange • Upozorňujeme, že vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko
a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov • rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el.
prípojky ku ním nie sú predmetom toho vyjadrenia.
O2 Slovakia - vyjadrenie zo dňa 08.06.2021 pod č. – bez čísla – V záujmovom území sa nenachádzajú siete,
objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia, s.r.o. K predloženej PD nemáme pripomienky. S vydaním ÚRSP súhlasíme.
Odôvodnenie:
Dňa 10.09.2021 podal navrhovateľ návrh na územné rozhodnutie na umiestnenie horeuvedenej stavby. Stavebný
úrad oznámil dňa 15.11.2021 pod č. 06/109/2021/1 začatie územného konania všetkým známym účastníkom
konania a dotknutým orgánom a organizáciám s termínom ústneho pojednávania bez miestneho zisťovania na
deň 03.12.2021, o výsledku ktorého bol spísaný záznam. Toto oznámenie malo povahu verejnej vyhlášky, ktorá
bola na verejnej tabuli obce Ďurčiná vyvesená po dobu 15 dní a to odo dňa 16.11.2021 do 02.12.02021.
Stanoviská oznámili:
-

Obec Ďurčina, Slovenský pozemkový fond, Energotel a.s., Slovak Telekom a.s., UPC Broadband Slovakia,
s.r.o., Orange Slovensko, a. s., SeVaK a.s., SPP-D a.s., O2 Slovakia s.r.o., pobočka Banská Bystrica,
Okresný úrad, OSŽP OPaK, Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Okresný úrad, OSŽP ŠVS, Okresný úrad,
OSŽP ŠSOH, KPU, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Okresné riaditeľstvo hasičského a
záchranného zboru, Archeologicky ustav SAV, Ministerstvo zdravotníctva SR - Inšpektorát kúpeľov
a žriediel
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Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných
osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia
na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.
Skonštatovalo sa, že umiestnenie stavby je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce
Ďurčiná – Územným plánom obce Ďurčiná včítane jeho Zmien a Doplnkov č. 1, 2, 3 /ÚPN-O Ďurčiná
v platnom znení/ a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje
všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 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. Stavebný úrad preto
rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Účastníci konania:
-

Stredoslovenská Distribučná, a.s. v zast. Bc. Juraj Chovan, Slovenský pozemkový fond, Jakub Mihalec,
Anna Mihalcová, verejná vyhláška - vlastníci stavebných pozemkov, verejná vyhláška - vlastníci susedných
pozemkov, Ing. Juraj Moravčík – ASI, Obec Ďurčiná.

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.
Upozornenie:
So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť / § 52 zákona č. 71/1976
Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov/.
Poučenie o odvolaní:
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/
v znení neskorších právnych predpisov možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na
správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.
Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, možno preskúmať
súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení neskorších platných právnych predpisov.

Mgr. Martina Bohušová
starostka obce Ďurčiná

Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.
Vyvesené dňa: ..............................

Zvesené dňa: ....................................

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.
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Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky
59 písm. a ods. 2 vo výške 100.00 eur bol zaplatený dňa 03.09.2021
Príloha pre navrhovateľa:
-

overená projektová dokumentácia pre územné konanie

Doručí sa:
účastníci (doručenky)
Stredoslovenská Distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení Bc. Juraj Chovan,
Horná Rosinská 815, 013 22 Rosina
Obec Ďurčiná, Ďurčiná súp. č. 77, 015 01 Rajec
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta súp. č. 36, 817 15 Bratislava
Jakub Mihalec, Ďurčiná súp. č. 99, 015 01 Rajec
Anna Mihalcová, Ďurčiná súp. č. 99, 015 01 Rajec
Ing. Juraj Moravčík, projektant
verejná vyhláška - vlastníci stavebných pozemkov
verejná vyhláška - vlastníci susedných pozemkov
dotknuté orgány
Energotel,a.s., Miletičova súp. č. 7, 821 08 Bratislava
Slovak Telekom a.s., Bajkalská súp. č. 28, 817 62 Bratislava
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova súp. č. 36, 850 00 POBOX 216-Bratislava
Orange Slovensko, a. s., Metodova súp. č. 8, 821 08 Bratislava
SeVaK a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina
SPP-D a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava
O2 Slovakia s.r.o., Pobočka Banská Bystrica, Na Troskách súp. č. 25, 974 01 Banská Bystrica
Okresný úrad, OSŽP OPaK, Vysokoškolákov súp. č. 8556/33B, 010 08 Žilina
Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, Vysokoškolákov súp. č. 8556/33B, 010 08 Žilina
Okresný úrad, OSŽP ŠVS, Vysokoškolákov súp. č. 8556/33B, 010 08 Žilina
Okresný úrad, OSŽP ŠSOH, Vysokoškolákov súp. č. 8556/33B, 010 08 Žilina
KPU, Mariánske nám. súp. č. 19, 010 01 Žilina
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, V. Spanyola súp. č. 27, 010 01 Žilina
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Nám. požiarnikov súp. č. 1, 010 01 Žilina
Archeologicky ustav SAV, Akademická súp. č. 2, 949 21 Nitra
Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová súp. č. 2, 837 52 Bratislava
Ostatný /í/
Obec Ďurčina, Ďurčiná súp. č. 77, 015 01 Rajec

