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OBVODNY URAD ZIVOTNEHO PROSTREDIA V CADCI

Obvodný úrad životného prostredia v Čadci, ako príslušný orgán štátnej správy podl'a § 3 ods.
2 a 4 zákona Č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v znení a doplnení
niektorých zákonov, orgán štátnej vodnej správy podľa' § 61 zákona Č. 364/2004 Z. z. o vodách
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon), ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnení (stavebný zákon), v súlade s §
46 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnení

Čisto zaznamu:

Sklarl. Z;1211
a le110t:1

Došlo dňa:

PríIOIIY'

stavebníkovi:

Horná ulica 2483,02201 Čadca

V Čadci, dňa: 04.03.2013

-

predlžuje

IČO:

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, Žilina
36672 297

dočasné užívanie stavby "Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc, l. stavba -
Mesto Čadca" na skúšobnú prevádzku, povolené rozhodnutím orgánu štátnej vodnej správy č. j.
201O/00292,293/BBIlPr zo dňa 16.08.2010, podľa § 84-ods. 2 zákona Č. 50/1976 o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku a § 26 ods. 4 zák071C1Č. 364/2004 Z. z. o vodách cr o zmene zákona
Slovenskej národnej rady Č. 372/1990 Zb. o priestupkoc~ v znení ne.,;kor§íchpredpisov (vodný zákon).

Skúšobná prevádzka stavby "Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc, J. stavba -
Mesto Čadca" sa predlžuje do 31.12.2013.

Ostatné podmienky uvedené v rozhodnutí orgánu štátnej vodnej správy Č. j. 2010/00292,293/BBIlPr
zo dňa 16.8.2010, ktorým bola povolená skúšobná prevádzka a rozhodnutí č j. 20 11/00333/BB llPr
zo dňa 24.05.2011 a 2012/00038/BBlIPr zo dňa 02.05.2012, ktorými bola predlžená platnosť
rozhodnutia o povolení skúšobnej prevádzky, ostávajú platné v plnom znení.

Podmienky za ktorých sa skúšobná prevádzka predlžuje:

1. Splniť oprávnené podmienky a požiadavky dotknutých účastníkov konania:

al SSC IVSC Žilina č. j ..~_Q}J~2Q13/6470/2240zo dňa 22.01.2013:
1) pred kolaudáciou uvedenej stavby ( resp. pred vydaním povolenia na trvalé užívanie stavby) bude
zo strany investora zvolané samostatné preberacie konanie definitívnych spätných úprav kornun ikácií
po uložení kanalizácie a vodovodu, ktorým budú odovzdané úseky št. ciest III! majetkovému
správcovi SSC IVSC Žilina. 2) Stavebné objekty hore uvedenej stavby , ktoré sú umiestnené na
pozemkoch zapísaných na LV Slovenská republika - Slovenská správa ciest požadujeme, aby boli
zamerané porealizačným geometrickým plánom ( vrátanie prípadného ochranného pásma) a na jeho

1



základe uzatvorená zmluva o vecnom bremene pred kolaudáciou stavby. Zmluva o vecnom bremene ,
ktorá sa uzatvára so správcom majetku štátu je odplatná.
bl Obvodný úrad pre cestnú dopra u a pozemné komun ikácie v Čadci Č. j. 1/2013/0022312 zo dt'ía .
22.01.2013: spoločnosť SEVAK a.s., Žilina bude pravidelne monitorovať a odstraňovať nedostatky,
ktoré boli ako výsledok štátneho odborného dozoru uvedené v Protokole Č. 8/09/2012 zo dňa
17.09.2012, Protokole Č" 10/09/2012 zo dňa 26.09.2012, Protokole Č. 11/09/2012 zo dňa 26.09.2012,
Protokole Č. 12/10/2012 zo dňa 16.10.2012.
cl Mesto Čadca, zo dňa 19.02.2013: odstrániť zistené nedostatky povrchových Úprav miestnych
komunikácií uvedených v reklamácii -list Č. j. 12280/2012Gns zo di11119.09.2012.

2. Priebežne informovať stavebný úrad o odstraňovaní nedostatkov, ktoré boli dôvodom podania
žiadosti o predlženie skúšobnej prevádzky predmetnej stavby.

Všeobecné ustanovenia:

Povolenie je evidované vo vodohospodárskej evidencii pod Č. 16/2013.

Odôvodnenie

Dňa 18.12.2012 požiadala spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická
cesta 1960, Žilina, IČO 36 672 297 tunajší úrad o predlženie skúšobnej prevádzky stavby "Dodávka
pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc, 1. stavba - Mesto Čadca". Skúšobná prevádzka stavby
bola povolená rozhodnutím orgánu štátnej vodnej správy Č. j. 2010100292,293/BB1/Pr zo dňa
16.8.2010 v termíne do 31.03.2011. Následne rozhodnutím č. j. 2011/00333/88 lIPr zo dňa
'24.05.2011 a rozhodnutím Č. j. 2012/00038/881/Pr zo dňa 02.05.2012 bola skúšobná prevádzka
predlžená do 31.12.2012., v

Ziadosť o opätovné predlženie skúšobnej prevádzky spoločnosť SEVAK, a.s., Zilina, odôvodnila
skutočnosťou, že nie je ukončený proces zriadenia vecného bremena na celý rozsah stavby, nie je
doriešené prevádzkovanie verejnej kanalizácie v obci Olešná, nakoľko nedošlo k odovzdaniu časti
verejnej kanalizácie vo vlastníctve obce spoločnosti SEVAK a.s., Žilina, ako aj nízkou napojenosťou
na verejný vodovod a verenú kanalizáciu v dôsledku čoho nie je možné odskúšať funkčnosť systémov
DČS a ČSOV pri plnej napojenasti. Vzhl'adom na uvedené nedostatky žiadala spoločnosť SEVAK, a.
s., Žilina predlžiť skúšobnú prevádzku do 31.12.2013.

Obvodný úrad životného prostredia v Čadci, preskúmal žiadosť v rozsahu v akom sa zmena
rozhodnutia dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov konania a oznámil
začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením listom č.j. 2013/0004112012/01476/BBI zo dňa
15.01.2013. V oznámení, ktoré bolo účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám
doručené verejnou vyhláškou, vyzval dotknutých účastníkov konania, aby prípadné pripomienky
k predlženiu skúšobnej prevádzky uplatnili najneskôr na ústnorn pojednávaní, inak sa na ne
neprihliadne. Ústne pojednávanie sa uskutočni lo dňa 19.02.2012 na Obvodnom úrade životného
prostredia v Čadci.
V stanovenej lehote vzniesli pripomienky k predlženiu skúšobnej prevádzky tieto dotknuté orgány
verejnej správy a účastníci konania: SSC IVSC Žilina Č. j. 3031/2013/6-170/22110 zo dňa 22.01.2013,
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Čadci Č. j. 1/2013/00223/2 zo dňa
22.01.2013, Mesto Čadca, zo dňa 19.02.2013.

Pripomienky uvedené v stanoviskách účastníkov konania, ako aj podmienky uplatnené v konaní
o predlžení skúšobnej prevádzky boli zahrnuté do podmienok povolenia o predlžení skúšobnej
prevádzky.
Ostatné podmienky uvedené v rozhodnutí orgánu štátnej vodnej správy č. j. 2010100292,293/881 IPľ
zo dňa 16.8.2010, ktorým bola povolená skúšobná prevádzka a rozhodnutí č j. 2011l003331BBl/Pr
zo dňa 24.05.2011 a 2012/00038/BB1IPr zo dňa 02.05.2012, ktorými bola predlžená platnosť
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Poučenie

,
rozhodnutia o povolení skúšobnej prevádzky, ostávajú platné v plnom znení.

V priebehu konania preskúmal orgán štátnej vodnej správy žiadosť stavebníka z hľadísk daných
zákonom Č. 364/200tl Z. z. o vodách, zákonom Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku a súvisiacich predpisov. Vzhľadom na to, že d'alší účastníci konania v zákonom stanovenej
lehote nevzniesli námietky voči zmene termínu skúšobnej prevádzky a zmenou rozhodnutia nebudú
ovplyvnené vodohospodárske záujmy, rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších zmien a doplnení, podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obvodný
úrad životného prostredia v Čadci, Horná ulica 2483, 022 O1 Čadca.
Toto rozhodnutie je vylúčené z preskúmania súdom podľa § 248 písm. d) zákona Č. 99/1963 Zb.
v znení zákona Č. 124/2002 Z. z.

7;/
Il g. Viera J II r o š k o v á

prednostka úradu

Doručuje sa:
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1%0; Žilina
Mesto Čadca, primátor mesta
Obec Raková, starosta obce
Obec Zákopčie, starosta obce
Obec Olešná, starosta obce
Obec Staškov, starosta obce
Obec Podvysoká, starosta obce
TKB Kovoprojekta, Minská 18, 616 OO Brno
SSC, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
SSC, IVSC, ul. M. Rázusa 10·4/A, 010 01 Žilina
SSC, odbor dial'nic, ul. M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
Správa ciest, ŽSK, A. Hlinku 2549,02265 Čadca
ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
ŽSR OR Žilina, 1. mája 34, Žilina
SVP š. p. OZ Piešťany, Nábr. 1. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
SVP š. p. OZ Správa Povodia stredného Váhu 1,02071 Nimnica
SSE a. s., ul. Republiky 5,010 47 Žilina
SSE a. s. RZ, ul. Pri Rajčianke, 010 01 Žilina
Slovak Telecom, Námestie Slobody 6,81762 Bratislava 15
Slovak Telecom, OTST Poštova 1, O 10 08 Žilina
SPP a. s., Závodská cesta 26, O1O26 Žilina
Lesy SR Š. p., Podjavorinskej 2207, 02201 Čadca



Úrad pre reguláciu žel. dopravy, Miletičova 19, 820 05 Bratislava
Technická inšpekcia, Partizánska cesta 98,97433 B. Bystrica
Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, O10 O1Žilina
KÚ pre CdaPK Žilina, Predmestská 1613, 01195 Žilina
ŽSK odbor DaK, ul. ul. Komenského 48, 011 09 Žilina
OÚ pre CdaPK, Slovenských dobrovol'níkov 1082, Čadca
Krajský pamiatkový úrad, Mariánske nám. 16,010 Ol Žilina
OÚ ŽP Čadca - všetky zložky
OÚ odbor krízového riadenia, Slovenských dobrovoľníkov 1082, Čadca
ŠOP SR SCHKO, U Tornali 1511, Čadca
OR HaZZ, A. Hlinku 4, Čadca
Obvodný pozemkový úrad, Palárikova 95, Čadca
Obvodný lesný úrad, Palárikova 95, Čadca
ZIPP Bratislava spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava
Vodohospodárske stavby - ekologický podnik, a.s., Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava

Ostatným účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou, zverejnením po dobu
15 dní na úradnej tabuli mesta Čadca a obcí Raková, Zákopčie, Staškov, Podvysoká a Olešná.
Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: l tJ . ~ lb Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis:Pečiatka a podpis:
MES10ČADCA
~ _ I -61-
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