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STAVEBNÉ POVOLENIE
Obec Konská, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a špeciálny
stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie podľa ustanovenia §3 ods. 4 zák. č. 135/1961
o pozemných komunikáciách / cestný zákon/ v znení neskorších predpisov a podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb.
stavebného zákona, v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné
povolenie, ktorú dňa 20.8.2019 podal

Obec Ďurčiná, 015 01 Ďurčiná 77
(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky
č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
stavebné povolenie
na stavbu

Cyklotrasa s oddychovou zónou- Ďurčiná
(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č.
• SO 01 Cyklotrasa Ďurčiná - KN C - p.č. 5580, 5586, 5588, 1828/13, 1822/9, 5539, 5547/1, 5597 KN E- p.č.
2608, 2611, 6007/1
• SO 02 Oddychová zóna Ďurčiná - KN C - p.č. 2; 3; 5/2, KN E - p.č. 6000/1
Stavba obsahuje:
-

SO 01 Cyklotrasa

-

SO 02 Oddychová zóna

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval
Ing. arch. Maroš Miko, 015 01 Ďurčiná 20 a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú
byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Projektant zodpovedá v zmysle §46 ods.1 stavebného zákona za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť PD
3. Stavba:
• SO 01: Cyklotrasa celkovej dĺžky cca 9202,1m. Od oddychovej zóny bude vedená trasa (časť A) smerom
na Rajeckú Lesnú po existujúcom asfaltovom povrchu dĺžky cca 450,4m (na tomto úseku nebudú
realizované žiadne úpravy). Ďalej bude pokračovať trasa (časť B) dĺžky cca 1050m, pričom v celej trase
bude povrch vozovky rekonštruovaný. Časť C bude vedená smerom na Rajeckú Lesnú - žiar, dĺžky cca
2039,6m a bude tvorená štrkopieskovými vrstvami s upraveným štrkovým zhutneným povrchom šírky 2m.
Časť D dĺžky 3067,2m bude vedená lesnou cestou KUNEŠ s upraveným štrkovým zhutneným povrchom
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šírky 3m. Časť E dĺžky 2594,4m bude vedená lesnou cestou smer Ďurčiná s upraveným štrkovým
zhutneným povrchom šírky 3m.
• SO 02 : Oddychová zóna sa bude nachádzať v strede obce pri kaplnke sv. Archanjela Michala. V strednej
časti bude umiestnené vyvýšené pódium a voľný priestor pre verejnosť a turistov, v ktorom budú
umiestnené informačné a náučno-oddychové prvky. V oddychovej zóne bude osadené tiež pítko na vodu,
stojany na bicykle a ohnisko s prístreškom.
4. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení stavby právnickou alebo
fyzickou osobou na to oprávnenou.
5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení, predovšetkým vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
6. všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ktoré upravujú požiadavky na
uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy.
7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky
8. Dodávateľ bude určený vo výberovom konaní a následne oznámený stavebnému úradu
9. Stavebníkovi sa v zmysle §66 ods.2 písm. h stavebného zákona ukladá povinnosť oznámiť stavebnému
úradu začatie stavby.
10. Podľa §46d ods.2 stavebného zákona bude stavbyvedúci viesť stavebný denník, do ktorého budú zapísané
všetky dôležité údaje o stavebných prácach a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh
výstavby.
11. Pri vstupe na stavenisko bude umiestnená tabuľka "Stavba povolená"/§43i ods.3 písm.b/
12. Stavenisko musí spĺňať ustanovenia §43i, ods.3 písm.a/, c/, d/, e/, f/, h/ , stavebného zákona.
13. Stavebný materiál bude uskladňovaný na pozemkoch žiadateľa. V prípade potreby uskladnenia stavebného
materiálu na iných priestranstvách je to možné len so súhlasom vlastníka pozemku tak, aby nebola ohrozená
doprava a bezpečnosť.
14. Pre stavbu budú použité stavebné materiály a výrobky zodpovedajúce ustanoveniu §43f stavebného zákona,
ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o overení
požadovaných vlastností výrobkov stavebník predloží ku kolaudácii stavby.
15. V prípade potreby vstupu na susedné pozemky počas realizácie stavby stavebník si dohodne podmienky s
vlastníkom dotknutého pozemku
16. Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných inžinierskych
sietí v oblasti budúcej stavby, zemné práce je nutné vykonávať podľa STN 73 6005 a STN 33 4050
17. V prípade zistenia, že stavebné práce budú vykonávané v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme inž. sietí
– dohodnúť so správcom dotknutých sietí podmienky počas realizácie stavebných prác
18. Stanoviská správcov sietí a dotknutých orgánov:
• Slovak Telekom zo dňa 8.7.2019 pod číslom 661191867 Dôjde do styku so sieťami elektronických
komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným
úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky
ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať
nasledovné: ‣ 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 ak 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

- Č.z. 06/493/2019/ST/72-Lő

str. 3

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: Všeobecné podmienky ochrany SEK ‣ V prípade, že zámer
stavebníka, 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 sietí, je stavebník po konzultácii so
zamestnancom Slovák Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:
• Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovák
Telekom,a.s. •
Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia
• Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia ‣
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo
vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907
777474
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou
funkčnosťou. ‣ Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je
žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
• Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
• Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a
vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
• Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm
skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s
najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo
vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
• Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
• Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnost Slovák Telekom,
a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez
ich vedomia)
‣ V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať
žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). ‣ Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73
6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
• Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. zo dňa 11.7.2019 pod číslom 019018929/LKo ‣ V
záujmovom území navrhovanej oddychovej zóny sa toho času nachádzajú potrubia verejného vodovodu
(W) vrátane prevádzkových objektov v správe našej spoločnosti. Situáciu s orientačným zákresom
inžinierskych sietí Vám zasielame v prílohe. Naše inžinierske siete požadujeme plne rešpektovať a
zachovať. V ochrannom pásme VV požadujeme výkopy vykonávať ručne. ‣ V ostatnej navrhovanej trase
predmetnej cyklotrasy sa inžinierske siete v správe našej spoločnosti nenachádzajú. ‣ 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 S TN 73 6005 a všetky stavebné
objekty boli situované mimo ochranné pásmo W a jeho prevádzkových objektov. Vytýčenie inžinierskych
sietí Vám na základe písomnej žiadosti vykoná naša organizácia. ‣ V zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. O
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 odsek 2 sa vymedzuje pásmo ochrany W, VK v šírke
1,5 m (do DN 500 mm vrátane) od pôdorysného bočného okraja potrubia na obidve strany. ‣ 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. ‣ 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.
• Slovenský plynárenský priemysel- distribúcia, a. s. zo dňa 9.7.2019 pod číslom TD/NS/0552/2019/Šo ‣
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
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povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej
objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b,
825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle
SPP-D (www.spp-distribucia.skl) ‣ v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia,
ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie
plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, ‣ stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom
pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Adam Kušnier, tel.č. +421 41 242
4107) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác ‣ 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 činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, ‣
stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú strany od
obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení
plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, ‣ ak pri výkopových
prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu
zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú
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 povolenie SPP-D, ‣ odkryté plynovody, káble,
ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu, stavebník nesmie nad
trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v
prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do
novej úrovne terénu, ‣ každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť
ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727, ‣ upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch
poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je
oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia
uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením
plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a §
285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia
podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, ‣ stavebník je povinný pri realizácií stavby
dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych
predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia
Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, 702 02, ‣ 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, ‣ stavebník
nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať
nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,
• Stredoslovenská distribučná, a. s. zo dňa 17.7.2019 pod číslom 4600052869 ‣ V predmetnej lokalite
katastra Ďurčiná, sa podľa Vami predloženého mapového podkladu nachádzajú energetické zariadenia v
majetku SSD, a.s. - NN a VN podzemné vedenie, VN a NN vzdušné vedenie nadzemné a podperné body,
skrine, trafostanice. Zakreslenú orientačnú trasu vedení v majetku SSD Vám prikladáme na situačnom
výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, (červenou prerušovanou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou
VN vedenia 22kV podzemné zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou NN podzemné) ‣
Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z.. a
bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na
každú stranu l0.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. ‣ Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre
určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. ‣ Presnú trasu podzemných
káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na
intemetovej stránke, link: https://oniine.sse.sk/vtc/vvtvc.wv alebo zaslanú na mailovú adresu
prevadzkovatel@ssd.sk vytýči určený pracovník SSD. ‣ Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti
elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti,
je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na stredisku Údržby Žilina-okolie. ‣ Pred zahrnutím
dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného
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strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu
tohto vyjadrenia. ‣ 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. ‣ Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej
lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.
• TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY zo dňa 1.7.2019 pod číslom č. 190600404/07/2019/PD ‣
Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických
zariadení uvádzame zistenia a pripomienky, ktoré je potrebné doriešiť v procese výstavby: ‣ Stavebné práce
je potrebné vykonávať s rešpektovaním požiadaviek vyhlášky č. 147/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 46/2014
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a
prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
‣ Projektová dokumentácia stavby spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane
bezpečnosti technických zariadení. ‣ Odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného konania. ‣
Podmienky pre uvedenie do prevádzky a pripomienky k bezpečnej prevádzke ‣ Súčasne upozorňujeme na
plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných
priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci ‣ Inšpekčný výkon bol vykonaný v rozsahu podľa MP č. 7/104/18/STV ‣ Inšpekčný orgán
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. môže vykonať inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC 17020:2012
posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej
inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačné
inšpekcie).
• SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik zo dňa 30.7.2019 pod číslom CS SVP
OZ PN 6188/2019/2 súhlasí s realizáciou horeuvedenej stavbu za nasledovných podmienok ‣ križovania
cyklotrasy s vodným tokom bude udržiavať v riadnom stave vlastník, resp správca cyklotrasy ‣lavičky,
informačné tabule, resp všetky prvky drobnej architektúry osadiť mimo ochranné pásmo vodného toku, t.z
vo vzdialenosti min 4,0 m od brehovej čiary vodného toku ‣ SVP š.p. nezodpovedá za prípadné škody na
cyklotrase spôsobené mimoriadnou udalosťou.
• Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja zo dňa 31.7.2019 pod číslom 43/2019/SC ŽSK-214
súhlasíme za dodržania podmienok: ‣ Za SC ŽSK, závod Horné Považie je zodpovedný vedúci strediska
Belá, teľ č. 0918/ 370 139. ‣ Termín prác vopred oznámiť a k výkonu prác prizvať zástupcu SC ŽSK.
závodu Horné Považie vedúci strediska Rajec. ‣ Práce realizovať v období od apríla do 15. októbra
príslušného kalendárneho roka. aby sa netvorili prekážky pri výkone zimnej údržby cesty. ‣ Na úseku
výstavby navrhovaných úprav v rámci predmetnej stavby musí byť zachovaná jestvujúca šírka vozovky
cesty III/2110. ‣ Pred vybudovaním obrubníkov zarezať živičné vrstvy vozovky v potrebnej hrúbke. ‣
Vozovku požadujeme uviesť do pôvodného stavu (doasfaltovať v zmysle predloženej PD). ‣ Navrhované
značky pre vyznačenie cyklotrasy umiestniť min.0,5 m za vonkajšiu hranu telesa cesty 111/21 10. (Teleso
diaľnic, ciest a miestnych komunikácií je ohraničené zvýšenou obrubou chodníkov, prípadne zelených
pásov, vonkajšími hranami cestných alebo záchytných priekop a rigolov, svahov cestných násypov a
zárezov alebo vonkajšími hranami päty oporných múrov a tarasov alebo vonkajšími hranami koruny
obkladových a zárubných múrov, prípadne vonkajšími hranami zárezov nad týmito múrmi) ‣ V prípade, že
výstavbou predmetnej stavby dôjde k narušeniu odvodnenia telesa cesty 111/21 10, investor na svoje
náklady vykoná opravu poruchy podľa požiadaviek správcu cesty III. triedy. ‣ Investor zodpovedá za všetky
prípadné škody spôsobené na majetku ŽSK alebo tretích osôb, ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou
stavby. ‣ 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. ‣ Stavebné práce nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky
na ceste. Stavebný materiál uskladniť mimo telesa cesty.‣ 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 vniknú pri údržbe cesty.‣ V prípade potreby dočasné dopravné
značenie odsúhlasené OR PZ., ODI v Žiline zabezpečí a osadí investor na vlastné náklady. ‣ Pri
akomkoľvek inom zásahu do telesa cesty 111/2110 požiadajte správcu o vyjadrenie. ‣ Na práce vykonané
zásahom do telesa cesty požadujeme záručnú dobu 60 mesiacov od ukončenia prác (odo dňa písomného
prevzatia stavebných prác pracovníkom SC ŽSK závodu Horné Považie, vedúci strediska Belá). Po dobu
trvania záručnej doby je investor stavby povinný priebežne a bez meškania odstraňovať poruchy vzniknuté
v dôsledku zásahu do telesa cesty III. triedy. V prípade, ak vzniknuté poruchy investor stavby neodstráni v
dohodnutom termíne, poruchy odstráni správca cesty III. triedy a náklady spojené s odstránením porúch si
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následne bude uplatňovať v zmysle zákona (§ 9 ods. 5. zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon)) od investora predmetnej stavby. O vzniknutých poruchách bude investor
upovedomený správcom cesty. ‣ 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.‣ Toto vyjadrenie
nenahrádza povolenie ani rozhodnutie vydané príslušným orgánom štátnej správy.
• Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor zo dňa 20.8.2019 pod číslom OU-ZA-PLO2019/036504/VAL trvalé vyníma lesné pozemky z plnenia funkcií lesov pre stavbu „Cyklochodník s
oddychovou zónou - Ďurčiná“, ktorou sa rozumie trvalá zmena druhu pozemku a určuje nasledovné
podmienky: ‣ vynímaných pozemkov možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia
‣ v prípade ťažby dreva platia ustanovenia § 23 zákona o lesoch a v lesnej hospodárskej evidencii bude
ťažba dreva zaznamenaná ako ťažba mimoriadna ‣ v zmysle § 33 ods. 1 zákona o lesoch, investor stavby je
povinný na pozemkoch dotknutých stavbou vykonať opatrenia, ktorými zabezpečí stavbu pred škodami,
ktoré by mohlo spôsobiť najmä zosúvanie pôdy, padanie kameňov, stromov a lavín z lesných pozemkov a
pod. ‣ investor je povinný vykonávať stavebné práce, tak aby nedochádzalo k znečisťovaniu priľahlých
lesných pozemkov stavebnou činnosťou a nenarúša! sa pôdny kryt resp. nedochádzalo k inému
poškodzovaniu lesných pozemkov, ktoré nie sú predmetom vyňatia ‣ dodržať podmienky vo vyjadreniach
dotknutých orgánov štátnej správy ‣ investor predloží na tunajší úrad kópiu právoplatného stavebného
povolenia uvedenej stavby najneskôr do 10 dní od jeho vydania.
• Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie na úseku štátnej správy odpadového
hospodárstva zo dňa 10.7.2019 pod číslom OU-ZA-OSZP3-2019/029188-002/Deb ‣ súhlasí za dodržania
podmienok: ‣ 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 stavby doklady o množstve a druhu
vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi; ‣ doklady o zákonnom nakladaní s
vyprodukovanými odpadmi počas stavby (zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov v
povolených zariadeniach) preukáže stavebník (investor) stavebnému úradu v kolaudačnom konaní. ‣
Nakladanie s odpadmi bude v súlade s platnými právnymi predpismi a vyššie uvedenými pripomienkami.
• Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie na úseku štátnej vodnej správy zo dňa
15.7.2019 pod číslom OU-ZA-OSZP3 -2019/029190-002/Ros ‣ súhlasíme za nasledovnej podmienky: ‣
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).
• Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie na úseku EIA zo dňa 3.7.2019 pod číslom
OU-ZA-OSZP3-2019/029187-002/Cas ‣ Vyššie uvedená navrhovaná činnosť nie je zaradená do prílohy č. 8
zákona EIA, preto nie je predmetom zisťovacieho konania.
• Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia zo dňa 20.9.2019 pod číslom OU-ZA-OSZP3-2019/040630-003/Bre nemá
námietky k vydaniu stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu, za predpokladu akceptovania
podmienok, ktoré boli dané už vo vyjadrení Okresného úradu Žilina č. OU-ZA-OSZP3-2019/029191003/Bre zo dňa 06.08.2019 pre účely vydania územného rozhodnutia, v nasledovnom znení: ‣Na cyklotrase
pri Genofondovej lokalite ZA85 - Sokol (podľa dokumentácie časť D, parcela KNC 5539, približné
súradnice 49.0599853N, 18.6764169E), nebudú umiestňované lavičky a ohnisko. Ohnisko s posedením je
navrhované na cyklotrase v časti D aj približne 3 m nižšie, kde môžu byť kapacity posedenia ako
kompenzácia doplnené. Umiestnenie ohniska a lavičiek v blízkosti vyššie uvedenej genofondovej lokality
môže predstavovať zvýšený ruch a hluk spojený s aktivitami typu opekačky a pod., čo môže mať negatívny
vplyv na sokola sťahovavého najmä v období hniezdenia. ‣ Úpravy povrchu cyklotrasy v častiach, ktoré
prechádzajú cez les, budú realizované mimo hniezdne obdobie, t.j. mimo obdobie od 1. marca do 15.
augusta. Úprava povrchu cyklotrasy v hniezdnom období, môže taktiež vyvolať negatívny dopad na
hniezdne obdobie sokola sťahovavého, ktorý je predmetom ochrany SKCHVU 013 Malá Fatra. ‣ Prípadný
výrub drevín a krovín nachádzajúcich sa v záujmovom území 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
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činnosťou ako aj sprievodnými aktivitami investor zabezpečí, aby nedochádzalo k nadmernému
rozširovaniu nepôvodných nitrofilných a ruderálnych druhov rastlín.
19. Stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
20. Po skončení prác uviesť všetky použité plochy do pôvodného stavu
21. V prípade vzniku škody je potrebné postupovať v zmysle §135 stav. zákona a §420 občianskeho zákonníka
22. Po skončení stavby je stavebník povinný požiadať príslušný stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle
§76 stavebného zákona
23. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov stavebníka a ďalších účastníkov konania v zmysle
§70 stavebného zákona
24. Stavebník, oprávnená osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby sú povinní umožniť orgánom
štátneho stavebného dohľadu vstupovať na stavenisko a na stavbu, nazerať do PD (§100 staveb.zákona )
25. Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do
2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
26. So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§52 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov).
Odôvodnenie:
Dňa 20.8.2019 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo
začaté stavebné konanie. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané dňa 31.7.2019 pod č.sp.
06/358/2019/UR/22-Lő, právoplatné dňa 20.9.2019.
Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým
orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho
pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala
dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 20.9.2019,
v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje
stanoviská. Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk
uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a
organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom,
predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.
Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných
osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického
vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.
Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného
rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. 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.
Účastníci konania: Obec Ďurčiná, Ing. arch. Maroš Miko
Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.
Upozornenie:
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).
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Poučenie o odvolaní:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa §53 a §54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať odvolanie na Obec
Konská, Obecný úrad v Konskej, Školská 410, 013 13 Konská v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Rozhodnutie je vykonateľné až po nadobudnutí právoplatnosti. Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po
vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov v zmysle správneho poriadku..

Ing. Janka Stupňanová
starostka obce Konská

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.

Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa
nevyrubuje.
Príloha:
-

overená projektová dokumentácia

Doručí sa:
účastníci (doručenky)
Obec Ďurčina, Ďurčiná súp. č. 77, 015 01 Rajec
Ing. arch. Maroš Miko, Ďurčiná súp. č. 20, 015 01 Ďurčiná
dotknuté orgány
SeVaK a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina
Stredoslovenská Distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina
SPP-D a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava
Slovak Telekom a.s., Bajkalská súp. č. 28, 817 62 Bratislava
Správa Ciest ŽSK, M.Rázusa 104, 010 01 Žilina
TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV, Krajinská cesta súp. č. 2929/9, 921 01 Piešťany
SVP š.p., Nábrežie I. Krasku súp. č. 834/3, 921 80 Piešťany
OU OPaŽP na úseku štátnej vodnej správy, Vysokoškolákov súp. č. 8556/33b, 010 08 Žilina
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OU OPaŽP odpadové hospodárstvo, Námestie M. R. Štefánika súp. č. 1, 010 01 Žilina
OU OPaŽP ochrana prírody a krajiny, 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
OU pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov súp. č. 8556/33b, 010 08 Žilina

