OBEC ĎURČINÁ
Stavebný úrad
Ďurčiná 77, 015 01 Rajec
ST-S2022/00021/Ba

V Ďurčinej 28.04.2022

STAVEBNÉ POVOLENIE
Obec Ďurčiná, ako stavebný úrad (ďalej len "stavebný úrad") príslušný podľa § 117
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len "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, v stavebnom konaní posúdil podľa § 54 až §67
stavebného zákona žiadosť o vydanie stavebného povolenia, ktorú dňa 17.03.2022 podal
Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
v zastúpení: ENERLINE, s.r.o., P.O. BOX 24/A, 017 01 Považská Bystrica
(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 66 stavebného zákona
stavebné povolenie
pre stavbu :
"13379 – Ďurčiná – Dlhé hony – Rozšírenie NNK "
(ďalej len "stavba") na pozemku registra "C" parc.č. 180/2, 180/1 (KN-E 2351/1), 5544,
3454/7, 3452, 3454/8 v katastrálnom území Ďurčiná, okres Žilina.
Popis stavby: Na podperný bod pri č.d. 168, na parcele KN-C 180/2, sa namontuje nová
skriňa VRIS 1.2. Do nej sa zvedie kábel NFA2X 4x120mm2, pripojený na existujúcu vzdušnú
sieť, realizovanú holými vodičmi AIFe6 4x50. Zo skrine pokračuje zemné, realizované NN
zemným káblom (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM v dĺžke trasy 120m. Nové zemné vedenie
končí v skrini PRIS1. Odtiaľ vedenie pokračuje NN zemným káblom (N)AYY-J 3x240+120
SM/SM, v dĺžke trasy 48m a končí v skrini PRIS2. NN zemný kábel bude v celej dĺžke
zatiahnutý v plastovej korugovanej chráničke 110mm. Spolu s ním sa do výkopu umiestni
optická chránička HDPE 40/33. Tá sa na koncoch utesní proti vnikaniu vody a nečistôt
koncovkou, ukončí sa v káblovej ryhe pri konci výkopu.
1. Pre uskutočnenie stavby sa v zmysle § 66 ods.3 stavebného zákona určujú tieto
podmienky:
a) stavba bude umiestnená na pozemku registra "C" parc.č. 180/2, 180/1 (KN-E 2351/1),
5544, 3454/7, 3452, 3454/8 v katastrálnom území Ďurčiná, okres Žilina, podľa
podmienok určených územným rozhodnutím zo dňa 19.01.2022 č.
06/95/2021/UR/2022/01-Ri, právoplatné 09.03.2022.
b) stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom
konaní, ktorú vypracoval Tibor Bučko, Autorizovaný stavebný inžinier 3579*TA*2-3
(inžinierske stavby), (dátum vypracovania: 01/2021), a ktorá je prílohou tohto
rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia
stavebného úradu,
c) dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a ochrany
životného prostredia,
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d) 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 až 53 stavebného zákona, a v súlade s
príslušnými technickými normami STN a EN, zvlášť normami protipožiarnymi,
bezpečnostnými a hygienickými,
e) stavebný úrad určuje lehotu na dokončenie stavby - stavba bude ukončená najneskôr do
dvoch rokov od začatia stavby, a po ukončení je potrebné požiadať o vydanie
kolaudačného rozhodnutia,
f) 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,
g) stavbu bude stavebník uskutočňovať dodávateľky, stavebník oznámi stavebnému úradu
meno (názov) a adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby, ktorý bude určený vo výberovom
konaní, do 15 dní po skončení výberového konania (§ 62 ods. 1 písm. d) stavebného
zákona),
h) 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
i) začatie stavby písomne oznámiť na stavebný úrad do 5 dní.
2. Vyjadrenia, stanoviská a požiadavky určené dotknutými orgánmi:
Obec Ďurčiná, stanovisko č. R2021/1741 zo dňa 13.07.2021: Obec Ďurčina, zastúpená
starostkou obce Mgr. Martinou Bohušovou. v zmysle § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení
neskorších predpisov, súhlasí s realizáciou stavby „13379 -Ďurčina - Dlhé hony - Rozšírenie
NNK" v k.ú. Ďurčina.
Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia, záväzné stanovisko číslo OU-ZA-OKR12021/028380-002 zo dňa 21.06.2021: Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie
stavby „13379 - Ďurčiná - Dlhé hony - Rozšírenie NNK", Okresný úrad Žilina, odbor
krízového riadenia súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia bez
pripomienok.
Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vyjadrenie pod
číslom OU-ZA-OCDPK-2021/028222/2/JED zo dňa 13.07.2021: Okresný úrad Žilina, odbor
cestnej dopravy a pozemných komunikácií nemá pripomienky k predloženej projektovej
dokumentácii, nakoľko stavba nebude zasahovať do pozemných komunikácií v našej správe.
Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Žiline, záväzné stanovisko
pod číslom ORPZ-ZA-ODI1-13-184/2021 zo dňa 17.06.2021: 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 „ 13379 - Ďurčiná - Dlhé
hony - Rozšírenie NNK " pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia stavby.
Pred realizáciou stavebných prác žiadame predložiť na odsúhlasenie návrh dočasného
dopravného značenia.
Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, vyjadrenie pod číslom OÚ-ZA-PLO2021/029950/Hra zo dňa 14.07.2021:
Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán ochrany
poľnohospodárskej pôdy, nemá námietky k predloženej dokumentácii pre územné
rozhodnutie a stavebné povolenie stavby ,.13379 - Ďurčiná - Dlhé hony - Rozšírenie NNK" v
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kat. území Ďurčiná, vypracovanej spoločnosťou Enerline, s.r.o. v 01/2021, za podmienky
dodržania zásad ochrany poľnohospodárskej pôdy pri nepoľnohospodárskom použití
vyplývajúcich z § 12 zákona č.220/2004 Z .z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy a o zmene
zákona č.245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Stavebník je povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na
poľnohospodárskej pôde vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy v
zmysle § 18 zákona.
V prípade umiestnenia stavby na poľnohospodárskej pôde postupujte v zmysle § 17
ods.2, 3 zákona, prípadne § 17 ods. 1,6 zákona č. 220/2004 Z. z. v zn. nesk. pred.
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, na úseku štátnej správy
odpadového hospodárstva, vyjadrenie pod číslom OU-ZA-OSZP3-2021/028261-002/Deb zo
dňa 07.07.2021:
Súhlasí podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1 a 2 zákona o odpadoch s vydaním územného
rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu: "13379 - Ďurčiná, rozšírenie NNK", stavebník
(investor): Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, za splnenia
pripomienok:
-

stavebník (investor) je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa stavby doklady o
množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi;

-

odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ stavby) odovzdá
oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo
vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke;

-

výkopovú zeminu prednostne využiť na spätné zásypy alebo ďalšie terénne úpravy;

-

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" alebo činnosť: "Podnikanie v oblasti nakladania s 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.

Nakladanie s odpadmi v rozsahu realizácie stavby je navrhované v súlade s platnými
právnymi predpismi a investor stavby je povinný dodržať vyššie uvedené pripomienky.
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, na úseku štátnej vodnej
správy, záväzné stanovisko pod číslom OU-ZA-OSZP3-2021/028127-002 zo dňa
02.07.2021:
Z hľadiska ochrany vodných pomerov s vydaním územného rozhodnutia a stavebného
povolenie na stavbu: „13379 - Ďurčiná - Dlhé hony - Rozšírenie NNK" súhlasíme za týchto
podmienok:
1.

Stavba sa nachádza v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v
Rajeckých Tepliciach (vyhláška MZ SR č. 481/2001 Z.z., ktorou sa vyhlasujú ochranné
pásma prírodných liečivých zdrojov v Rajeckých Tepliciach), preto je nutné
rešpektovať obmedzenia stanové v § 28 zákona č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých
vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných
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minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň je potrebné
požiadať MZ SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel o vyjadrenie.
2.

Zemné práce v blízkosti vedení vodovodného a kanalizačného potrubia resp. ich
križovanie odsúhlasiť s ich vlastníkom a prevádzkovateľom.

3.

Stavebník bude 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).

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany
prírody a krajiny, záväzné stanovisko pod číslom OU-ZA-OSZP3-2021 /028077-002/Bre zo
dňa 07.07.2021:
Podľa zákona o ochrane prírody a krajiny sa záujmová lokalita nachádza na území,
ktorému sa poskytuje prvý stupeň ochrany v zmysle zákona, väčšina parciel je situovaná
mimo území NÁTURA 2000. Parcela KNC 5544 k.ú. Ďurčiná, vedená na liste vlastníctva č.
3888, má uvedený druh chránenej nehnuteľnosti 108 - Chránené vtáčie územie, konkrétne je
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 vyššie uvedené parcela je podľa listu vlastníctva súčasťou Chráneného
vtáčieho územia SKCHVU013 Malá Fatra, je potrebné aby navrhovateľ takejto činnosti
konzultoval s Okresným úradom Žilina, odborom starostlivosti o životné prostredie,
oddelením ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, nutnosť posúdenia
danej investičnej činnosti v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v
platnom znení (posúdenia možnosti významnosti vplyvu investičnej akcie na územie sústavy
chránených území z hľadiska cieľov jeho ochrany, 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 UPN - VUC 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 Ďurčiná.

-

Prípadný vyrub 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
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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 šetrne 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.

-

V prípade nadzemného elektrického vedenia investor použije v súlade s § 4 zákona také
technické riešenie, ktoré bráni zraňovaniu a usmrcovaniu vtákov.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, záväzné stanovisko pod
číslom A/2021/01716/HŽPZ zo dňa 02.08.2021:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline súhlasí s návrhom
žiadateľa: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442
151 zapísaný v OR OS Žilina, odd.: Sa, vložka č.: 10514/L v zastúpení Enerline, s.r.o.,
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 46 068 201 zapísaný v OR OS Bratislava I, odd.: Sro,
vložka č.: 86657/B s vydaním záväzného stanoviska k návrhu na zlúčené územné a stavebné
konanie stavby: "13379 - Durčiná - Dlhé hony -Rozšírenie NNK"
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, stanovisko pod číslom
ORHZ-ZA-2021/000722-001 zo dňa 19.07.2021: Okresné riaditeľstvo Hasičského a
záchranného zboru v Žiline k uvedenému projektu nemá námietky.
Krajský pamiatkový úrad Žilina, záväzné stanovisko pod číslom KPUZA-2021/135672/52097/OPO zo dňa 23.06.2021:
predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Žilina v konaní podľa § 127 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:
-

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.

-

Stavebník je povinný preukázateľným spôsobom oboznámiť s podmienkami záväzného
stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

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 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
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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.
Archeologický ústav SAV v Nitre, vyjadrenie zo dňa 28.06.2021: Archeologický ústav SAV
Nitra odporúča, aby bolo dodržané:
1.

Na miestach, kde budú realizované plánované zemné práce je potrebné vykonať
archeologický výskum.

2.

Objednávateľ/realizátor zemných a stavebných prác si pre každú akciu vyžiada
stanovisko od príslušného krajského pamiatkového úradu.

3.

Objednávateľ vytvorí priaznivé podmienky pre uskutočnenie archeologického výskumu
(umožnenie vstupu na pozemok za účelom obhliadky výkopových prác, záchrany a
dokumentácie archeologických situácií a nálezov).

4.

Realizátor zemných a stavebných prác si v dostatočnom časovom predstihu pred
začiatkom zemných a stavebných prác, zabezpečí oprávnenú osobu na vykonanie
výskumu, ktorou je podľa § 36 ods. 2 zákona č. 49/2002 „Archeologický ústav SAV
Nitra; iná právnická osoba, ktorá vlastní oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR".

SEVAK a.s., vyjadrenie k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu č. O 21024342
zo dňa 12.07.2021: K predloženej žiadosti ako dotknutý orgán v zmysle stavebného zákona č.
50/1976 Z.z § 140b dávame nasledovné stanovisko pri dodržaní uvedených pripomienok:
1. V záujmovom území navrhovanej stavby v k. ú. Durčiná sa toho času nenachádzajú
inžinierske siete v správe našej spoločnosti. S horeuvedenou stavbou súhlasíme.
2. Upozorňujeme, že v danej lokalite je plánovaná výstavba verejného vodovodu, ktorej
investorom však nie je naša spoločnosť. Informácie o tomto verejnom vodovode si
vyžiadajte od jeho majiteľa.
3. Stavebník 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) v zmysle zákona č. 442/2002
Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 odsek 2. Vytýčenie
inžinierskych sietí Vám na základe písomnej žiadosti vykoná naša organizácia.
SPP-Distribúcia, a.s., vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre
stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem
plynárenských zariadení. pod číslom TD/NS/0642/2021/Ki zo dňa 13.07.2021: 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:
-

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 šidle SPP-D www.spp6

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.sppdistribucia.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 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 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 realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na
každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL") plynovodu a stredotlakého
(ďalej ako „STL") plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu
vysokotlakého (ďalej ako „VTL") plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto
plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so
zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako
aj bezvýkopové technológie,

-

pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu
od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od
obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste
križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste
priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou
kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a
taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom
technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

-

v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu
NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo
bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný
predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie
podmienok na vykonávanie takýchto prác,

-

vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných
sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

-

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 a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie;
výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

-

prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a
manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané
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povolenie SPP-D,
-

stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete
počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

-

stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D 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, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť
k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

-

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 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.

Energotel, a.s., Vyjadrenie o existencii trás podzemných telekomunikačných vedení a
všeobecné podmienky ochrany vední v majetku spoločnosti Energotel, a.s. a Stredoslovenská
distribučná, a.s., vyjadrenie č. 620211524 zo dňa 18.06.2021: V záujmovom území sa
nenachádzajú trasy podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s. a
Stredoslovenská distribučná, a.s. V prípade poškodenia podzemného vedenia bezodkladne
oznámte každé poškodenie Vedení na tel. číslo +421 250 612 200.
Slovak Telekom a.s., vyjadrenie č. 6612208487 zo dňa 15.03.2022: Slovak Telekom, a.s.
dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie. Nedôjde do styku so sieťami
elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/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 ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti
rušeniu.
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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 k 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 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 sietí:
Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 41 5001398

4.

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.

5.

Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností
podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.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 nieje 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.

UPC broadband, s.r.o., vyjadrenie pod číslom 1496/2021 zo dňa 24.06.2021: S vydaním
ÚR-SP danej stavby súhlasíme, pretože v lokalite stavby sa nenachádza sieť UPC.
Michlovský s.r.o., vyjadrenie č. BB-2159/2021 zo dňa 04.08.2021
V záujmovom území nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s.,
Metodova 8, 821 08 Bratislava.
O2 Slovakia, s.r.o., vyjadrenie zo dňa 29.06.2021: V záujmovom území sa nenachádzajú
siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia, s.r.o.. K predloženej PD nemáme
pripomienky. S vydaním ÚR – SP súhlasíme.
SSD a.s., vyjadrenie pod číslo 13379 zo dňa 17.05.2021: Vyjadrenie k projektovej
dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie:
1.

S technickým riešením podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme.

2.

Na všetky pozemky v zastavanom území obce dotknuté stavbou vrátane pozemkov
nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby, žiadame doložiť zmluvy o budúcich
zmluvách o zriadení vecného bremena.

3.

Pri realizácii stavby elektrického vedenia alebo elektroenergetického zariadenia mimo
zastavaného územia (extravilán) preukazujete v územnom a stavebnom konaní právo k
pozemku podľa § 139 ods. (1) písm. c) stavebného zákona ako právo vyplývajúce z §-u
11 Práva a povinnosti držiteľa povolenia zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike.

4.

Žiadame, aby v žiadosti o vydanie povolenia stavby (s udržiavacími prácami) boli
zahrnuté všetky pozemky dotknuté stavbou, vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v
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ochrannom pásme stavby.
5.

V prípade, že na stavbu bude vyžadované stavebné povolenie SSD neakceptuje žiadnu
podmienku v právoplatnom stavebnom povolení, ktorá by viazala vydanie
kolaudačného rozhodnutia na stavbu majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov do
kolaudácie. (50/1976 Zb.)

6.

Stavbu požadujeme navrhnúť v zmysle platnej legislatívy a v súlade s Katalógom
prvkov a funkčných celkov SSD, ktorý je prístupný na stránkach www.ssd.sk.

7.

V zmysle STN 332000-6:2018 budeme požadovať v realizačnej - konštrukčnej
dokumentácii doplniť „Vyhlásenie o zodpovednosti projektanta".

8.

V ďalšom kroku požadujeme predložiť na odsúhlasenie digitálnu realizačnú projektovú
dokumentáciu v štandarde SSD. Musí obsahovať všetky vyjadrenia správcov
inžinierskych sietí vrátane právoplatného povolenia stavby, súhlasy vlastníkov
pozemkov dotknutých stavbou aj s jej ochranným pásmom a zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena (neplatí pre pozemky mimo zastavaného územia obce extravilán). PD nemusí obsahovať situáciu vo formáte *dgn.

Ministerstvo zdravotníctva SR - Inšpektorát kúpeľov a žriediel, vyjadrenie číslo S186712021-IKŽ-2 zo dňa 16.07.2021:
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.
3. Podmienky určené v zmysle § 66 ods. 4 stavebného zákona:
- zabezpečiť komplexnosť a plynulosť uskutočnenia stavby podľa POV,
- 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 činnosti autorizovaným geodetom
a kartografom, v zmysle §75 ods.1 stavebného zákona,
- stavenisko :
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- 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 mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej
komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného
odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa
musí čistiť,
- 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,
- 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.
4.

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

5.

V zmysle § 48 ods.1 stavebného zákona sa stavba musí uskutočňovať v súlade
s overeným projektom a stavebným povolením a musí spĺňať základné požiadavky na
stavby. Podstatné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia
stavebného úradu.

6.

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.

7.

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.

8.

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.

9.

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.

10. Toto rozhodnutie nenahrádza rozkopové povolenie, ktoré v prípade potreby vydá
príslušný správca komunikácie.
11. Vyprodukovaný odpad je stavebník povinný odovzdať oprávnenému subjektu na
zhodnotenie, alebo zneškodniť na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení, v
zmysle zákona č. 79/2015 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
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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. 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.
15. Námietky účastníkov konania : neboli vznesené.
Odôvodnenie
Dňa 17.03.2022 podal stavebník Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom: Pri
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení: ENERLINE, s.r.o., P.O. BOX 24/A, 017 01
Považská Bystrica, žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu "13379 – Ďurčiná –
Dlhé hony – Rozšírenie NNK" na pozemku registra "C-KN" parc.č. 180/2, 180/1 (KN-E
2351/1), 5544, 3454/7, 3452, 3454/8 v katastrálnom území Ďurčiná, okres Žilina.
Dňa 25.03.2022 stavebný úrad písomnosťou číslo ST-S2022/00021/Ba v zmysle § 61
ods.4 stavebného zákona oznámil začatie stavebného konania formou verejnej vyhlášky
účastníkom konania a dotknutým orgánom osobitne obvyklou formou. Vzhľadom k tomu, že
pomery v území sú jednoznačné a žiadosť poskytovala dostatočné podklady pre riadne a
spoľahlivé posúdenie stavby, stavebný úrad upustil podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od
ústneho pojednávania a stanovil, že v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto
oznámenia mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány
svoje stanoviská.
Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z
hľadísk uvedených v § 54 - § 67 stavebného zákona, zistil, že jej realizáciou alebo užívaním
nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho
uskutočnenie a osobitnými predpismi. Stanoviská oznámili orgány uvedené vo výrokovej
časti rozhodnutia.
Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a
požadovaných osobitnými predpismi a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok
tohto rozhodnutia. Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na
výstavbu.
Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili
vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo
výroku tohto rozhodnutia. Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.
Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa
s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. So stavbou
nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).
Poučenie
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Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať
odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Obec Ďurčiná,
Ďurčiná 77, 015 01 Rajec.
Rozhodnutie je možné po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku preskúmať
správnym súdom, povinnosť vyčerpať všetky riadne opravné prostriedky sa nevzťahuje na
prokurátora a zainteresovanú verejnosť, ak táto nebola na podanie riadneho opravného
prostriedku oprávnená.

Mgr. Martina Bohušová
Starostka obce
Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 26 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli
a na internetovej stránke obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Úradná tabuľa:

Vyvesené dňa: ..............................

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

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Vybavuje: Tomáš Badík, tel.č. 0919 385 965, mail tomasbadik@gmail.com
Doručí sa:
1. Účastníkom konania podľa §26 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní formou verejnej osobám, 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 stavebným povolením priamo dotknuté, stavebnému dozoru
a projektantovi stavby – účastníkom v zmysle § 59 stavebného zákona.
- Obec Ďurčiná - úradná tabuľa, webové sídlo
Na vedomie:
2. ENERLINE, s.r.o., P.O. BOX 24/A, 017 01 Považská Bystrica
3. Tibor Bučko, ENERLINE, s.r.o., P.O. BOX 24/A, 017 01 Považská Bystrica - projektant
4. 36 442 151 - Stredoslovenská distribučná a.s.
5. 36 672 297 - SEVAK a.s.
6. 35 910 739 - SPP-D a.s.
7. 35 763 469 - Slovak Telekom a.s.
8. 35 785 217 - Energotel a.s.
9. 35 971 967 - upc broadband slovakia, s.r.o.
10. 36 230 537 - Michlovsky, spol. s.r.o.
11. 35 848 863 - O2 Slovakia, s.r.o.
12. 17 335 876 - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline
13. 00 151 866 - 10002 - OÚ Žilina
odb. starostlivosti o životné prostredie
odb. pozemkový a lesný
odb. krízového riadenia
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii
14. 00 151 866 - 12052 - Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline
15. 00 151 866 - 11056 - Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiline, okresný dopravný inšpektorát
16. 31 755 194 - 181 - Krajský pamiatkový úrad Žilina
17. 42 054 575 - Správa ciest ŽSK
18. 00 166 723 - Archeologický ústav SAV
19. 00 165 565 - MZ SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel
20. 00 632 732 - Obec Ďurčiná
spis
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