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MEST O CADCA 
Námestie slobody 30, 022 O 1 Čadca 

Č . j.: VD/42597/2282/2019/Gr V Čadci dňa 18.11.2019 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Stavebník: Železnice slovenskej republiky, GR Bratislava, Klemensova č. 8, 813 61 Bratislava, 
v zastúpení REMING CONSULT, a.s., Trnavská cesta č. 27,831 04 Bratislava 

podal dňa 19.11.2018 žiadosť na vydanie stavebného povolenia pre stavbu: ,, ŽSR, Modernizácia 
koridoru štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať 3. etapa" 
časť objekty: SO 08-38-01 prístupová komunikácia cez rieku Čierňanka 

SO 08-33-02 cestný most na prístupovej komunikácii cez rieku Čierňanka z I/11 
umiestnené na pozemkoch register "C" pare. č. 14662/2, 14661/4, 14560/13, 14560/14, 14669/4, 
14564/19, 14580/3, 14575/29, 14575/31 , 14583/27, 1457/32, 14583,28,14583/29, 14582/11, 
14582/10, 14575/30, 14583/30, 7108/3, 14564/20 a 14565/17 v katastrálnom území Čadca. 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

Mesto Čadca ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Z.z. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej stavebný zákon), § 3a zákona č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení a v súlade s § 62 a 63 
stavebného zákona preskúmal žiadosť v stavebnom konaní a rozhodol takto: 

·· Stavbu:,, ŽSR, Modernizácia koridoru štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou 
(mimo), železničná trať 3. etapa" časť: 
SO 08-38-01 prístupová komunikácia cez rieku Čierňanka 
SO 08-33-02 cestný most na prístupovej komunikácii cez rieku Čierňanka z 1/11 

umiestnenú na pozemkoch register "C" pare. č. 14662/2, 14661/4, 14560/13, 14560/14, 14669/4, 
14564/19, 14580/3, 14575/29, 14575/31 , 14583/27, 1457/32, 14583,28,14583/29, 14582/11, 
14582/10, 14575/30, 14583/30, 7108/3, 14564/20 a 14565/17 v katastrálnom území Čadca sa podľa 
§ 39a/ a§ 66 stavebného zákona 

povoľuje. 

Na umiestnenie predmetnej stavby vydalo Mesto Čadca územné rozhodnutie dňa 31.08.2012 
pod č.j. VD/2854/2012/Mu, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.10.2012. 

Stavba obsahuje: 

SO 08-38-01 prístupová komunikácia cez rieku Čierňanka - v rámci tohto SO sa upraví časť 
. jestvujúcej asfaltovej cesty od cesty I/11 v dÍžke 125 m. V staničení 0,08430 sa z upravenej cesty 
vľavo vybuduje nová komunikácia v dÍžke 220 m, ktorou sa preklenie Čierňanka a sprístupní sa 
územie za riekou. .. 
SO 08-33-02 cestný most na prístupovej komunikácii cez rieku Čierňanka z 1/11 - účelom 
objektu je premostiť rieku Čierňanka novo navrhovanou komunikáciou MO 6,5/30. 



Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch register "C" pare. č. č. 14662/2, 14661/4, 14560/13, 
14560/14, 14669/4, 14564/19, 14580/3, 14575/29, 14575/31, 14583/27, 1457/32, 
14583,28,14583/29, 14582/11, 14582/10, 14575/30, 14583/30, 7108/3, 14564/20 a 14565/17 
v katastrálnom území Čadca, podľa situácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť projektovej 
dokumentácie, overenej v stavebnom konaní. 

2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej špeciálnym stavebným 
úradom v stavebnom konaní. DRS spracovala spol. REMING CONSUL T, a.s., Trnavská 
cesta č. 27, 831 04 Bratislava, zodpovedný projektant Ing. Zuzana Podolcová a Ing. Lujza 
Kaštieľová v období 12/2016. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho 
povolenia stavebného úradu. 

3. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 
a technických nariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

4. Počas výstavby budú dodržiavané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie 
stavieb v zmysle§ 48 - 53 stavebného zákona. 

5. Stavebník je povinný v zmysle § 43i ods. 3 písm. b stavebného zákona označiť stavenisko 
s uvedením potrebných údajov o stavbe a učastníkoch výstavby. 

6. Stavba bude dokončená do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
7. Stavebník je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť 

stavebný denník a tento predložiť stavebnému úradu pri kolaudácii stavby. 
8. Na stavbu budú použité stavebné výrobky, ktoré spÍňajú podmienky osobitných predpisov. 
9. Podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí 

vytýčenie stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické 
a kartografické činnosti. 

1 O. Stavebník pred začatím stavebných prác zabezpečí presné vytýčenie všetkých podzemných 
vedení a zariadení, ich prípadnú ochranu podľa platných noriem a predpisov za odborného 
dozoru ich správcov. 

11. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby. 
12. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný nahlásiť stavebnému úradu 

dodávateľa stavby najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia výberového konania. 
13. Za odborné vedenie uskutočňovania stavby bude zodpovedať dodávateľská organizácia. 

14. Dodržať podmienky spoločnosti SEV AK,a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina č.j. O 17000845/Ša 
zo dňa 16.01.2017. 

15. Dodržať podmienky KR PZ SR, KDI Žilina q.: KRPZ-ZA-KDI2-54-029/2019 zo dňa 
05.03.2019, č.j. KRPZ-ZA-KDI2-54-080/2019 zo dňa 11.07.2019 a OR PZ SR ODI Čadca 
č.j. ORPZ-CA-16-064/2019 zo dňa 07.03.2019 

• Výstavbu realizovať až po spustení diaľničného úseku D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec ( 
vrátane mostného objektu ponad železničnú trať na ceste I/11 v mestskej časti Podzávoz). 

• Dopravné značenie zrealizovať v súlade s vyhláškou č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva 
zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z. a podľa STN 01 80 20 (Dopravné značky na 
pozemných komunikáciách). 

• Realizácia dopravného značenia bude zabezpečená odborne spôsobilou osobou, 
• Ku kontrole správnosti osadenia trvalého dopravného značenia prizvať dopravného inžiniera 

KDI Žilina (tel. 0961402514) a ODI Čadca (tel. 0961423511), 
• Stavbu podľa možností realizovať s prístupom od železničnej trate z dôvodu minimalizovať 

obmedzenia na ceste I/11 v dôsledku výstavby objektu SO 08-38-01 
• KDI Žilina si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené podmienky 

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

2 



16. Dodržať podmienky Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. Piešťany č.j . : SVP OZ PN 
8936/2018/2 zo dňa 18.12.2018: 

• V nevyhnutnom rozsahu pod a nad navrhovaným premostením požadujeme riešiť opevnenie 
brehov vodného toku s jeho zaviazaním do rastlého terénu a opretím o stabilizačnú pätku, 
nakoľko v predmetnom úseku nie je koryto vodného toku Čierňanka upravené, · 

• Pri realizácii opevnenia v zmysle predloženej dokumentácie (zahádzkou z lomového kameňa 
o hmotnosti do 80 kg) by mohlo dôjsť k jeho podlomletiu, odplaveniu a následne odhaleniu 
jám pre základové doskz nakoľko sú v tesnej blízkosti päty svahu. 

• SVP š.p., OZ Piešťany, Spáva povodia stredného Váhu I. Púchov požaduje prehodnotiť 
spôsob úpravy a stabilizácie oboch brehov vodného toku v dotyku s navrhovanou stavbou. 

• SVP š.p., OZ Piešťany, Spáva povodia stredného Váhu I. Púchov požaduje predložiť 
Hydrogeologické údaje od SHMÚ. K hydrotechnickému výpočtu dolžiž vstupné údaje 
použité pre výpočet. Časť PD týkajúcej sa vodného hospodárstva je potrebné mať 
spracované, min. však potvrdené odborne spôsobilou osobou vo vodnom hospodárstve. 

17. Dodržať podmienky Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. Piešťany č.j.: CS SVP OZ 
PN 5378/2019/2 zo dňa 26.6.2019: 

• Z dôvodu stabilizácie mostného objektu prehodnotiť vybudovanie priečnej stabilizačnej 

stavby, na základe návrhu projektanta, ktoré však bude potrebné odsúhlasiť. Minimálne na 
stabilizačné pätky použiť lomový kameň nad 200 kg. S prehlbovaním koryta vodného toku 
nie je možné súhlasiť. 

• Objekt premostenia SVP, š.p. nepreberá do svojej správy a údržbu vykonáva vlastník na 
vlastné náklady. 

• Pred začiatkom stavebných prác predložiť na schválenie Plán povodňových zabeypečovacích 
prác, v zmysle vyhlášky č. 261/2010 Z. z. na OZ Piešťany, Oddelenie vodohospodárskeho 
dispečingu (ústredňa 033/7764111). 

• K vytýčeniu stavby, k zahájeniu a k ukončeniu realizačných prác prizvať zástupcu SVP š.p .. 
OZ Piešťany (úseková kancelária Čadca - p. Pavel, úsekový technik, kontakt 0903 269 072). 

• Pri stavebných prácach, dbať o ochranu vodného toku, nepoškodzovať brehy, neznečisťovať 
vodný tok, neohrozovať kvalitu vôd a vykonávať činnosti v súlade okrem iného, so zákonom 
NR SR č. 364/2004, Z.z. o vodách, v znení neskorších predpisov. 

• Vykopaný materiál, stavebný materiál a vzniknutý odpad zo stavby ukladať a skladovať 
mimo ochranného pásma vodného toku, t. j. nad 6,0 mod brehovej čiary. 

• Po ukončení prác pri vodnom toku z dôvodu vodohospodárskej evidencie, doručiť 
dokumentáciu skutočného vzhotovenia a geodetické zameranie, spracované odborne 
spôsobilými osobami, v tlačenej aj digitálnej podobe ( napr. dxf, dng, dgn a pod.) 

• V prípade dotyku navrhovanej stavby s pozemkami vo vlastníctve SR v správe SVP š.p. -
najneskôr do kolaudačného konania uzatvoriť zmluvný vzťah (zmluva o zriadení vecného 
bremena) na OZ Piešťany, Odbor správy majetku (ústredňa 033/7764111). 

• SVP, š.p., v zmysle zákonov NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a č. 7/2010 Z. z. o ochrane 
pred povodňami, v znení neskorších predpisov, nezodpovedá za prípadné škody spôsobené 
mimoriadnou udalosťou- účinkami vôd, splavenín a ľadu. 

18. Dodržaé podmienky Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie 
v Čadci, orgánu štátnej vodnej správy č.j. OU-CA-OSZP-2014/005119 zo dňa 09.06.2014 
a č.j. OU-CA-OSZP-2019/012649-002 zo dňa 09.10.2019. 

• Stavbu realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnostou 
BURSA, s.r.o. Banská Bystrica v 12/2016. 

• Vodný tok Čierňanka (4-21-06-5549) nesmie byť využívaný na: voľný prejazd mechanizmov 
a zahájenie prác je potrebné oznámiť správcovi - SVP š. p., OZ Piešťany. 
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• Stavebné práce je potrebné vykonávať mechanizmami v dobrom technickom stave tak, aby 
nedošlo k úniku znečisťujúcich látok do povrchových, podzemných vôd resp. aby nedošlo k 
znečisteniu terénu, spojenému s rizikom následného zhoršenia akosti povrchových alebo 
podzemných vôd. V prípade úniku látok škodiacich vodám do povrchových vôd resp. do 
prostredia súvisiaceho s vodou, vykonať opatrenia na ochranu vôd v zmysle § 41 ods. 6 a 7 
zákona č . 364/2004 Z. z. o vodách. 

• V zmysle zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, je nutné vypracovať 
povodňový plán zabezpečovacích prác pre objekt v dotyku s vodným tokom do zahájenia 
realizácie stavby. Povodňový plán je potrebné predloliť na schválenie správcovi vodného 
toku a Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie. 

• Rešpektovať podmienky správcu toku SVP š. p., OZ Piešťany dané stanoviskom č. CS SVP 
OZ PN 6619/2019/2 zo dňa 09 .09.2019 a predchádzajúcich stanovísk. 

19. Dodržať podmienky Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie 
v Čadci, ochrana prírody a krajiny č.j. OU-CA-OSZP-2014/005109 zo dňa 22.07.2014 

• Vegetačné úpravy realizovať len výsadbou pôvodných drevín a krov. 
• Prebytočnú zeminu umiestňovať len na skládku a lokality vopred písomne odsúhlasené 

Správou CHKO Kysuce. 

20. Dodržať podmienky Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie 
v Čadci, odpadové hospodárstvo č.j. OU-CA-OSZP-2014/005280 zo dňa 05.07.2014 

• Nevyužiteľné odpady budú zneškodnené skládkovaním na skládke, ktorá má udelený súhlas 
na prevádzkovanie v zmysle §7 ods.1 písm.a) zákona o odpadoch, príp. integrované 
povolenie v zmysle zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v znení neskorších predpisov. 

• Pri nakladaní s NO postupovať podľa §40 zákona č. 223/2001 o odpadoch. 
• Nevyužitý odpad ponúkne na materiálové zhodnotenie inému v tom prípade, ak nový držiteľ 

odpadu mať povolenie príslušného stavebného úradu na terénne úpravy alebo využitie územia 
podľa stavebného zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov. 

• Investor stavby ku kolaudácií zabezpečí doklady od predchádzajúceho držiteľa odpadov 
o spôsobe nakladania s odpadmi počas realizácie stavby a tieto predloží ku kolaudačnému 
konaniu. 

21. Dodržať podmienky Distribúcia SPP, a.s. Bratislava z vyjadrenia č. TD/723/ZA/Ki/2018 zo 
dňa 27.9.2018: 

• Stavebník je povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke plynárenského 
zariadenia medzi investorom a SPP-D, v zastúpení p. Dušan Paulíny, tel. č. +421 41 242 
4106, e-mail: dusan.pauliny@sppdistribucia.sk, 

• bez uzavretia Dohody o preložke plynárenského zariadenia nebude možné uviesť plynárenské 
zariadenie do prevádzky, 

• v zmysle § 81 Zákona o energetike náklady na preložku plynárenského zariadenia je povinný 
uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, 

• stavební~ je, povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských 
zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike, 

• stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, 
aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a ohrozeniu 
ich prevádzky a prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za 
následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, 
pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným 
správnym orgánom, 
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• stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi 
navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými 
objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050, 

• stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných 
činnosti zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie 
všetkých existujúcich podzemných vedení, 

• pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti, je stavebník 
povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe 
písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, as., Sekcia 
údržby, Mlynské Nivy 441 b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online 
formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spc-distribucia.sk), 

• 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 pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych 
predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 
TPP 702 01, TPP 702 12, 

• stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-0 (p. Marián Kuchár, tel. č .. +421 41 242 
4107) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti, tiež je povinný prizvať 
zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem, 

Technické podmienky: 
• stavebník je povinný výkopové práce vo vzdialenosti menej ako 1,50 m na každú stranu od 

obrysu existujúcich plynárenských zariadení realizovať v súlade s STN 73 3050 až po 
predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových 
mechanizmov, 

• stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia 
s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo 
dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu, 

• stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcim 
distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená 
osoba - zhotoviteľ, na základe technologického postupu vypracovaného zhotoviteľom stavby 
v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D, 

• stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce ( ostrý prepoj) boli vykonané v čase 
mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D, 

• stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích a odpojovacích prác a napustení plynu 
vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o 
výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis, 

• stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, 
pracovisko Žilina, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa 
prílohy, 

22. Dodržat; podmienky Okresného úradu Čadca, pozemkový a lesný odbor dané rozhodnutím 
OU-CA-PLO-2017/010448-005 zo dňa 20.11.2017: 

• Pred začatím stavebných prác vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych 
pôd odnímaných natrvalo a zabezpečiť ich hospodárne a účelné využitie na základe bilancie 
skrývky humuso\íého horizontu, schválenej v bode III . tohto rozhodnutia. 

• Pred začatím vykonávania skrývky humusového horizontu predložiť na OU Čadca, PLO 
vykonávací projekt stavby s určením depónií na pozemkoch C KN. 
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• Za hospodárne a účelové využitie skrývky humusového horizontu odpovedajú Železnice SR, 
Klemensova 8, Bratislava 

• Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú týmto rozhodnutím až do 
realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín. 

• Ak v dôsledku použitia danej poľnohospodárskej pôdy na výstavbu dôjde k poškodeniu 
okolitej poľnohospodárskej pôdy, potom žiadateľ na vlastné náklady odstráni spôsobené 
škody a vykoná opatrenia smerujúce k obnove a zachovaniu úrodnosti poľnohospodár pôdy. 

23. Dodržať podmienky z vyjadrenia SSC Bratislava č .j.: SSC/7501/2019/2320/15852 zo dňa 
25.04.2019: 

• V platnom územnom pláne mesta Čadca je záujmové územie medzi cestou 1/11 a riekou 
Čierňanka súčasťou rozvojovej plochy „4NP/l Výrobné plochy so základnou funkciou 
sklady a malé výrobné prevádzky, LOKALITA ČADEČKA č. l" (ÚPN Zmena a doplnok č. 5 
z 10/2016, výkres č. 2 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania 
územia). Keďže sa vybuduje komfortné sprístupnenie nezastavaného územia, SSC sa obáva 
možnosti budúcej zástavby v zmysle platného ÚPN a následného zvýšenia intenzity opravy v 
stykovej križovatke. Z uvedeného dôvodu s vybudovaním miestnej obslužnej komunikácie 
pre účel sprístupnenia rozdrobených zatrávnených pozemkov vo vlastníctve fyzických 

v 

osôb medzi riekou Cierňanka a železničnou traťou súhlasíme s podmienkou, že 
navrhovaná MOK nesme byť využívaná v celej upravovanej dÍžke od napojenia na 
cestu 1/11 pre iný účel. 

• K dopravno-inžinierskemu posúdeniu stykovej križovatky uvádzame následovné: 
a) V zmysle STN 73 6102 je potrebné v zastavanom území na ceste 1/11 zriadiť samostatný pruh na 
odbočenie vľavo. V prípade, že nie je možné dodržať STN, je potrebné s patričným zdôvodnením 
požiadať MDV SR o súhlas s technickým riešením odlišným od STN 73 6102 čl.6.3.5 na návrh 
križovatky bez samostatného pruhu na odbočenie vľavo. Nakoľko je kapacitným posúdením 
preukázané, že navrhnutý zaraďovací pruh (združený pre priamy smer a na odbočenie vľavo) bude 
vyhovujúci, s udelením výnimky súhlasíme. K žiadosti je potrebné doložiť aj súhlasné stanovisko 
OÚ Žilina, odbor CD a PK, príslušného dopravného inšpektorátu a mesta Čadca . 

.. b) Na základe záverov predloženého orientačného kapacitného posúdenia (vychádzajúceho z 
výsledkov CSD 2015) žiadame zakázať ľavé odbočenie z vedľajšej cesty (MOK) na hlavnú cestu 
1/11 v smere na Svrčinovec, respektívne riešiť danú križovatku iným spôsobom. 
c) Upozorňujeme, že uvedené podmienky a), b) sú platné len pri dopravnom zaťažení MOK v zmysle 
TS, príloha č.2. Kapacitné posúdenie križovatky t.j. príjazd 1 O osobných vozidiel u 1/11 na MOK a 
odjazd 10 osobných vozidiel z MOK na 1/11 počas uvažovanej špičkovej hodiny a to v rámci 
posudzovaného výhľadového obdobia medzi rokmi 2020 a ž 2040. Pre akékoľvek ďalšie aktivity v 
danom území ktoré by spôsobili nárast dopravy na predmetnej MOK napojenej na cestu 1/1 je nutné 
predložiť nové, aktualizované kapacitné posúdenie tejto križovatky. 

• Realizáciou dopravného napojenia nesmie byť narušené existujúce odvodnenie a stabilita 
cesty 1/11, čo žiadame v PD zdokladovať. 

PozdÍžny sklon napojenia MOK na cestu 1/11 klesá 4,78% sklonom smerom od cesty 1/11, s čím 
súhlasíme. 

• Napojenie MOK na exist. vozovku cesty 1/11 požadujeme riešiť v súlade s TP 079 a do PD 
doložiť ·vzorový priečny rez v mieste napojenia na cestu 1/11, z ktorého bude zrejmá 
technológia napájania jednotlivých konštrukčných vrstiev na exist. vozovku cesty 1/11 
odsúhlasený SSC IVSC Žilina. 

• Zemné práce musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 3050. 
• Dočasné a trvalé dopravné značenie je potrebné odsúhlasiť s PZ ODi v Žiline. 
• Správcom stavebného objektu bude mesta Čadca. 
• Vo vzorových priečnych rezoch (príloha 5) je potrebné opraviť cestu 1/11 na MOK. 

6 



• O vyjadrenie je potrebné požiadať OÚ Žilin, odbor CD a PK. 
• Žiadame rešpektovať pripomienky našej organizácie v stanovisku č.467/2012/3110/25367 zo 

dňa 20.7.2012. Investor stavby je povinný odsúhlasiť so správcom ciest !.triedy Projekt 
organizácie výstavby (POV) stavby „ŽSR. Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR -
Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3.etapa" a zároveň odsúhlasiť 
technické riešenie stavebných objektov, ktoré sa nachádzajú v ochrannom pásme ciest I. 
triedy. Prístupové cesty pre staveniskovú dopravu (POV) v období výstavby železnice neboli 
SSC predložené. 

• Zhotoviteľ je povinný pred zahájením stavebných prác požiadať o vydanie záväzných 
povolení v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) v 
znení neskorších predpisov. Akákoľvek zmena technického riešenia stavebného objektu SO 
08-38-0lmusí byť odsúhlasená so správcom cesty 1/11. 

24. Dodržať podmienky z listu MDV SR sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
Bratislava č.j.: 06082/2019/SCDPK/85365 zo dňa 17.10.2019. 

• Nesmie dôjsť k zmene účelu využívania dotknutého územia. 

25. Stavebníkovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác slúžiť 
iba pozemky, ktoré sú v jeho vlastníctve. V prípade potreby zásahu do verejných plôch 
v súvislosti s výstavbou objektu je stavebník povinný pred realizáciou vyžiadať si súhlas 
MsÚ v Čadci, odd. ekonomické a správy majetku. 

26. Stavebnými prácami nezasahovať do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom dotknutým 
stavbou bez súhlasu ich majiteľa, správcu, neprimerane neobmedzovať práva a právom 
chránené záujmy účastníkov stavebného konania. 

27. Po ukončení stavby je stavebník povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť do pôvodného 
stavu a prípadné vzniknuté škody uhradiť vlastníkom resp. užívateľom podľa všeobecných 
predpisov o náhrade škody. 

28. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

Námietky zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli v konaní vznesené, 
pripomienky dotknutých orgánov boli akceptované a sú zapracované do podmienok pre umiestnenie 
a uskutočnenie stavby vo výrokovej časti rozhodnutia. 

Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 
52 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. 

Stavebné povolenie stráca platnosť ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho 
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona. 

ODO VODNENIE 

Mesto Čadca, ako príslušný špeciálny stavebný úrad, podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v platnom znení, obdržalo žiadosť 
o vydanie stavebného povolenia na stavbu: ,, ŽSR, Modernizácia koridoru štátna hranica ČR/SR -
Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať 3. etapa" časť: SO 08-38-01 prístupová 
komunikácia cez rieku Či rňanka a SO 08-33-02 cestný most na prístupovej komunikácii cez rieku 
Čierňanka z 1/11" Na stavbu vydalo Mesto Čadca územné rozhodnutie dňa 31.08.2012 pod č.j. 
VD/2854/2012/Mu. 
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Mesto Čadca, v súlade s § 61 ods. l a 3 stavebného zákona oznámilo začatie stavebného 
konania o povolení stavby: ,,ŽSR, Modernizácia koridoru štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno 
nad Kysucou (mimo), železničná trať 3. etapa" časť: SO 08-38-01 prístupová komunikácia cez rieku 
Čierňanka a SO 08-33-02 cestný most na prístupovej komunikácii cez rieku Čierňanka z 1/11" 
a súčasne na prerokovanie žiadosti nariadilo ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, na deň 
17.01.2019 na Mestskom úrade v Čadci. 

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona. 
Bolo zistené, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú a ani nebudú ohrozené práva 
a oprávnené záujmy účastníkov konania. 

Námietky zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli v konaní vznesené, 
pripomienky boli akceptované a sú zapracované do podmienok pre uskutočnenie stavby vo 
výrokovej časti rozhodnutia. 

Dokumentácia spÍňa základné požiadavky na stavby stanovené § 43d a § 47 stavebného 
zákona. 

Stavba nie je v rozpore s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (ÚPN mesta 
Čadca) schválenou uznesením mestského zastupiteľstva č. 96/2007 na zasadnutí dňa 27.07.2007. 

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 

POUČENIE 

Podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
možno proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca 
/adresa: Mestský úrad, oddelenie výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku a dopravy, 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. Toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom podľa 
zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 424/2002 Z.z., pokiaľ nebol 
vyčerpaný riadny opravný prostriedok. 

Doručí sa: 

Účastníci konania: 

adca 
Ing. Milan Gura 
primátor mesta 

• Železnice sl~venskej republiky, GR Bratislava, Klemensova č. 8, 813 61 Bratislava, 
• REMING CONSULT, a.s., Trnavská cesta č. 27, 831 04 Bratislava, 
·• Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, Martina Rázusa 104/ A, O 1 O O 1 Žilina, 
• Slovenský vodohospdársky podnik, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 921 80 Piešťany, 
• Mesto Čadca, Námestia slobody č. 30, 022 01 Čadca 
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Ostatným účastníkom konania známym aj neznámym vlastníkom pozemkov v katastrálnom 
území Čadca sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona, 
vyvesením oznámenia po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci. 

Dotknuté orgány 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Okresný úrad Žilina odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 
8556/33b, 010 08 Žilina-Vlčince, 
KR PZ, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho 26,012 23 Žilina, 
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova č. 91, 022 01 Čadca, 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku č. 4, 022 01 Čadca, 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta 1960, O 1 O 57 Žilina, 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská súp. č. 28, 817 62 Bratislava, 
Slovak Telekom, a.s., RCSi, Poštová súp. č. 1, O 1 O O 1 Žilina, 
SPP - distribúcia a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava, 
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina, 

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný 
deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia. 

, v M - 11W1'3 , v 

VYVESENE DNA: ............ : ........................ ZVESENE DNA: ...................................... . v~..----.:.----v ---, 
MESTOCADCA 
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

Správny poplatok ,vyrúbený v zmysle položky 60 písm g zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom 
znení vo výške 600,00 eur bol uhradený. 

Tel.: 041/4332301-4 Fax: •041/4302218 
Internet:www.mestocadca.sk 

IČO: 313971 DIČ: 2020552974 E-mail: sekretariat@mestocadca.sk 
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ : 022 01 
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