
OICRESNV tRAD čADCA 
ODBOR STAROSTLIVOSTI 0 ZIVOTNE PROSTREDIE 

Palárikova 91 

022 01 Cadca 

čfslo spisu 	 17. 02. 2020 
OU-CA-OSZP-2020/000291-007 

Vybavuje 

ROZHODNUTIE 
Stavebn6 povolenie 

Popis konania / tičastnici konania 

Vfrok rozhodnutia 
Olcresný Arad čadca, odbor starostlivosti o livotné prostredie, ako prislušný orgán štátnej správy podra § 5 zákona 
NR SR 6. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o livotné prostredie a o zmene a dopineni niektorých zákonov, 
orgán štátnej vodnej správy podra § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskoršich predpisov (vodný zákon), ako špeciálny stavebný ("Tad podra § 
120 zákona Č. 50/1976 Zb. o imemnom plánovani a stavebnom poriadlcu (stavebný zákon) v zneni zmien a dopineni, 
v zmysle § 10 vyhlášky M2P SR 6. 453/2000 Z. z., lctorou sa vykonávajít niektoré ustanovenia stavebného zákona 
a v súlade s § 46 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani v zneni neskoršich zmien a dopineni 

povoruje 

podra § 66 zákona 6. 50/1976 Zb. o Uzemnom pldnovani a stavebnom poriadku a § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. 
o voddch 

stavebnikovi: SEVAK, a. s. 
adresa: Berická cesta 1960 
IčO: 36672297 
stavbu: „SKV Žilina - čadca- ul. Palárikova — rekonštrukcia vodovodu" 
na pozemkoch par. č. 4224, 4436/1, 3462, 3438/1, 3290/1, 1838/1, 3425, 3290/3, 3435/6, 3435/1 
Icatastrálne fizemie: čadca 

Podmienky stavby: 
—Predmetom navrhovanej stavby je rekonštrukcia jestvujficeho vodovodu OC DN 150, LT DN 200 a Zn DN 25 
v meste čadca — Palárikova ulica na Icrižovatke s Okružnou ulicou, v blízkosti OD LIDL a SOŠT v dike 365 m, 
vrátane prepojeni 11 ks vodovodných pripojok. Rekonštrukcia pozostáva z 3 vetiev — „V" z PE 100 RC 160x9,5 
mm v dl. 194,0 m, „V1" z PE 100 RC 110x6,6 mm — 139,0 m, „V2" z PE 100 RC 225x13,6 mm — 32,0 m. 

1 / 12 



Stavebný úrad po posúdenf predloženej liadosti a projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou Tubes-
Proj, Hurbanova 2289, 022 01 tadca, Ing. Robertom Cyprichom, autorizovaným stavebným inžinierom v 4/2018 
určuje pre realizáciu stavby tieto zavazné podmienky: 

1. Stavebnik: SEVAK, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina. 

2. Zhotoviter stavby: Zhotoviter stavby bude určený výberovýrn konanfm. Stavebnik je povinný v zmysle s § 62 
ods. 1 pism. d) stavebného zákona, oznamiť  stavebnému úradu meno zhotovitera stavby a stavebného dozoru do 
15 (Iní po skončeni výberového konania. 

3. Stavebný dozor: Zamestnanec spoločnosti Severoslovenské voditme a kanalizácie a. s. Žilina, bude určený pred 
realizáciou stavby. 

4. Stavba bude realizovaná podra projektovej doluunenticie stavby overenej špecialnym stavebným ín-adom v 
stavebnom konani. Pripadné zmeny, lctoré sa vyslcytnú počas výstavby oproti projektovej dolcumentácii je stavebnik 
povinný včas prerokovať  a požiadať  prislušný stavebný úrad o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením podra 
§ 68 zákona č. 50/1976 Zb. 

5. Lehota na dokončenie stavby: 12/2023 

6. Pred začathn stavebných prác stavebnik zabezpeči vytýčenie stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to 
optivnenou v súlade s rozhodnutim o umiestneni stavby č. j.: VD/1487/2019/Mu zo dňa 03.05.2019. 

7. Spiniť  oprávnené podmienky a požiadavky doticnutých fičastnikov konania: 
Správa ciest ŽSK, Č. 025/2018/SC2SK — 155 zo dňa 15.08.2018: 
- Po zrealizovard predmeMej stavby zachovať  ftmkciu existujúcich uličných vpusti nachadzajúcich sa na úselcu cesty 
11/487. 
- V úseku uloženia vodovodu do ravého jazdnaho pruhu bude realizovaná súvislá asfaltová úprava % šírky vozovky, 
so zarezanhn a začiatkom úpravy vozovky min 5,0 m pred začiatkom zarezanej ryhy a min. 5,0 m za koncom 
zarezanej ryhy. 
- V úselcu uloženia vodovodu do stredného jazdného pásu bude realizovaná Favisla asfaltová úprava celej širIcy 
vozovky, so zarezanim a začiatkom úpravy vozovky min 5,0 m pred začiatkom zarezanej ryhy a min. 5,0 m za 
koncom zarezanej ryhy. 
- Križovanie telesa cesty pretlačaním, realizovať  kolmo na os vozovky s dodržanhn hiblcy min. 1,2 m od nivelety 
vozovky. Vodovodné vedenie uloliť  do chraničky s presahom min. 1,0 m od vozovky. gtartovacie jamy zriadiť  min. 
1,0 m od telesa cesty. Okolitý terén uviesť  do pôvodneňo stavu. 
- Umiestniť  vodovodné vedenie v zmysle § 20 ods. 1 vyhlašky 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných 
komunikáciach (cestný zakon). 
- Upozornenie : Pred zásahom do telesa cesty budú vytýčené odvodňovacie zariadenia a iné súčasti cesty v správe 
SC ŽSK ! 
- Dočasná úprava vozovky — upravenie sa vykoná ihned' po uloženi vodovodného vedenia v širke výkopu. Dočasnú 
itpravu ukončiť  podra nasledovnej konštrukcie najneskôr do konca okt6bra betného roka! 
Konštrukcie jednotlivých vrstiev dočasnej úpravy vozovky a konštrnIcčné vrstvy obnovy vozovky sú nasledovné: 
- Asfaltový recyldát so zalatirn škár, alebo asf. Obar. Kam. AR (AOK) 120 mm 
- Spojovaci postrek 0,5 kg/m2 
- ACp (OKS II) 80 mm 
- Vibrovaná štrkodrva so zaldinovanim fr. 0-32 mm 120 mm 
- Vibrovaná štrkodrva so zaklinovanim fr. 0-63 mm 180 mm 
- tnosnosť  plane pod vozovkou 60 MPa 
Spolu 500 mm 
Pre spatný zasyp nie je možn6 použiť  výkopový material! Zásyp bude zhotovený zo štrkopiesku 
alebo štrkodrvy v zmysle STN so zhutneniin a vlhčenitn po vrstvách max 300 mm! V pripade 
nedostatočného zhutnenia zásypu po uslcutočneni dočasnej úpravy a následného sadania v čase 
medzi dočasnou a konečnou úpravou, bude pokles riešený d'alšou živičnou itpravou na náklady 
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investora 
- Pred vykonaním asfaltovej frpravy vozovky budíz vykonané statické zaťažovacie skfišky zhutnenia 
pline pod vozovkou. Požadujeme dodržať  mieru zhutnenia zemnej pline minimálne 60 MPa. 
- Konečni sírvisli asfaltová. Aprava bude realizovaná najneskôr po 12 mesiacoch po ukončení dočasnej Apravy ryhy. 
Do tejto doby bude obrusná vrstva nahradená vrstvou AR v celkovej hrtibke 120 mm a v prípade nedostatočného 
zhutnenia zásypu po uskutočnení dočasnej Upravy a nisledného sadania v čase medzi dočasnou a konečnou Apravou, 
bude poldes riešený d'alšou livičnou Apravou na náldady investora. 
- Konečna írprava vozovky bude vyhotovená s odfrézovaním dočasnej írpravy ryhy v hr. 120 mm, pričom: 
- v prípade umiestnenia vedenia v jazdnom pruhu, bude obrusná a ložni vrstva zarezaná a 
odfrézovani v hr. 120 mm v šírke jazdného pruhu v prípade umiestnenia vedenia v strede 
jazdného pisu, bude obrusná a ložni vrstva odfrézovani v hr. 120 mm v celej šírke vozovky, 
- v prípade priečných prekopávok, bude obrusná a ložni vrstva zarezaná a odfrézovani v hr. 120 
mm v celej šírke vozovky a dĺžke zasiahnutého frseku s presahom +3000 mm na každú stranu 
od osi why. 
Nisledne vykoni položenie konštrukčných vrstiev opravnená organizácia nasledovne: 
Konštrukčn6 zloženie vozovky: 
- ACo 11 (II) 50 mm 
- Spojovaci postrek 0,5 kg/m2 
- ACL 16 (II) 70 min 
- Spojovací postrek 0,5 kg/m2 
- ACp (OKS II) (zostatok po ofrézovani) 80 mm 
- Vibrovaná štrkodrva so zaklinovaním fr. 0-32 mm 120 mm 
- Vibrovaná štrkodrva so zaklinovaním fr. 0-63 mm 180 mm 
Spolu 500 mm 

- Pred realizáciou konečnej vozovky investor písomne vyzve sprivcu cesty na fyzickú pochôdzku a určenie 
podmienok a rozsahu konečnej fipravy podra skutočn6ho narušenia cestného telesa z dôvodu výstavby. 
- Správca cesty si vyhradzuje právo vykonať  kontrolné vrty na ryhe z dôvodu kontroly dodržania predpisaných 
konštrukčných vrstiev. 
- Technologický spoj: 
- medzi pôvodnou vzorkou a asfaltovou írpravou výkopovej ryhy bude realizovaný trvalopružnou 
Asfaltovou zilievkou ( resp. inou porovnaternou hmotou). 
- Stavebné price budú realizované mimo zimné obdobie v termíne apríl — október belného roka po písomnom 
odovzdaní staveniska medzi stavebníkom (investorom) a zhotoviterom diela za írčastí zástupcu sprivcu cesty. 
- Mom pisomného odovzdania irselcu cesty pre stavebné price (zápisom do stavebného denníka) medzi stavebníkom 
a zhotoviterom diela do termínu odovzdania stavby (za fičasti sprivcu cesty-technicko-správny Asek: JUDr. 
Dejelkovi, mob. t.: 0918 370 253) sa inek stavby na ceste stáva staveniskom, stavebník preberi zodpovednosť  za 
škody vzniknuté tretím osobám. 
- Pri odovzdávaní staveniska správca cesty písomne odovzdá stavebníkovi pre stavebné Ačely fitsek cesty 11/487, 
dotknutý výstavbou predmetnej stavby, spolu s funkčným odvodilovacím zariadením a ostatnýrn vybavením cestnej 
komunikácie na uvedenom iseku. 
- Od pisomného odovzdania Useku cesty stavebníkovi, až do jeho pisomného prevzatia správcom cesty, investor 
zodpovedá za pripadné poškodenia (zanesenia od naplavením) cestných priekop a cestných priepustov. 
- Stavebník bude denne priebežne a denne po ukončení prác: 
- čistiť  vorný jazdný pis vozovky, 
- zabezpečovať, aby výkopový pis uloženého vodovodu bol zasypaný do nivelety vozovky, 
- zabezpečovať  a kontrolovať  osadenie dočasného dopravného značenia odsalasen6ho OR PZ, 
ODI v tadca, 
- zabezpečovať  a kontrolovať  bezpečnosť  zariadení a funkčnosť  sfičasti cesty na stavebnom iiseku 
cesty, 
- Zodpovedná osoba za správcu cesty, ktori bude kontrolovať  priebeh pic na ceste 11/487 v zmysle 
predloženej projektovej dolcumentácie: SC 2SK, závod Kysuce-vedirci strediska tadca-mob. 
6.: 0918 370 210. 
- V prípade, narušenia konštrukčných vrstiev vozovky vplyvom stavby, aj mimo miest výkopu rýh, stavebník 
zabezpečí obnovu lcrytu v celom rozsahu dotknutého írseku cesty. 
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- V prípade, že realizáciou predmetnej stavby dôjde k porušeniu odvodnením telesa cesty 11/487 (cesty, priekopy, 
rigoly, priepusty), investor zabezpečí odstránenie poruchy na vlastné náklady, podra požiadaviek správcu cesty II. 
triedy. 
- V prípade zmeny projelctu, ak vmikne potreba preloženia existujdcich inžinierskych sieti alebo pri akomkorvek 
inom zásahu do telesa cesty 11/487, požiadajte SC ŽSK o vyjadrenie. 
- Pracovisko na ceste bude zabezpečen6 podra odsňhlasenej schémy DZ v zmysle požiadaviek OR PZ, ODI v Čadci. 
Dočasné DZ osadí investor na vlastné nálclady. 
- SC ŽSK podmieňuje zvolanie kolaudačného konania — uvedenia do predčasného užívania, predchádzajúcim 
pisomným stanoviskom správcu cesty k vykonaniu konečných asfaltových ňprav cesty. 
- Na práce vykonané zásahom do telesa cesty požadujeme záručnú dobu 60 mesiacov od ukončenia prác ( odo dňa 
pisomného prevzatia stavebných prác pracovníkom SC ŽSK). Po dobu trvania záručnej doby je žiadater povinný 
priebežne a bez meškania odstranovať  poruchy vznilcnuté v dôsledlcu zásahu do telesa cesty. Podkladom pre toto 
konanie bude povolenie na zvláštne užívanie cesty. 
- Ukončenie prác pri zásahu do telesa cesty poladujeme písomne oznámiť  zástupcovi — správcovi cesty: JUDr. 
Dejčiková, mob. Č. 018 370 253 (vhodné zaslať  fotodolcumenticiu z miesta zásahu), následne bude uslcutočnené 
preberacie konanie zásahu do telesa cesty a spisaný zápis s termínom záručnej doby. 
- Kolaudácia a preberanie konečnej Apravy cesty bude v samostatnom konaní za prítomnosti cestného správneho 
orgánu. Bez pisomného prevzatia konečnej iipravy vozovlcy nezačne plynňť  záručná lehota. 
- Investor zodpovedá do ukončenia konečnej povrchovej ňpravy za pripadné škody spôsobené v dôsledku realizácie 
stavby, Ictoré vznilmú na telese cesty alebo na majeticu tretích osôb. 
- Do času kým nebude na vozovke zrealizovaná asfaltová dprava ryhy, Ictorú správca cesty pilsomne prevezme, bude 
medzi investorom a správcom cesty Vyhotovená. Zmluva o výkone zimnej Adržby. Zimnú ňdržbu dotknutých Asekov 
cesty bude zabezpečovať  investor na vlastné náklady. Táto požiadavka bude uvedená v rozhodnutí pre „Zvláštne 
užívanie cesty". 
- K preberaciemu konaniu konečnej asfaltovej ňpravy stavebnik odovzdá správcovi cesty: 
- projektovd dokumentáciu skutočne realizovanej stavby, 
- atesty zhutňovania jednotlivých konštrukčných vrstiev — zhutňovacie skdšky a atesty použitých 
Materiálov na zásyp ryhy, podIdadných vrstiev a obrusnej vrstvy vozovky. 
- Stavebník pred začatím prác v telese cesty požiada cestný správny otgin podra § 8, Zák. č. 135/1961 Zb. 0 
pozemných komunikáciách o rozhodnutie na „Zvlištne užívanie cesty". SC ŽSK požaduje, aby rozhodnutie bolo 
vydané na stavebnika. 
- V prípade potreby SC ŽSK súhlasí s vydaním povolenia na čiastočnú uzávierku cesty. 
- V prípade dotyku predmetnej stavby s pozemkom vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja, sa o d'alšom 
postupe informovať  na odbore správy majeticu Žilinského samosprivneho kraja. 
- Stavebnik požiada Okresný Arad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii o vydanie potrebných 
povolení. 
- Toto stanovisko nenahrádza povolenia ani rozhodnutia vydané ostatnými kompetentnými orgánmi štátnej správy. 
- SC ŽSK liada, aby toto stanovisko bolo zapracované ako celok pod č. j. do d'alšich povolení. 
OU Čadca, OSZP, orgán odpadového hospodárstva, č. OU-CA-OSZP-2018/009917 zo dňa 07.08.2018: 
- Dodávater stavby, ktorý je zároveň  pôvodcom odpadu bude odpad zhromažd'ovať  tak, aby nenarušoval estetický 
raz lcrajiny a podra potreby zabezpečí jeho okamžité zhodnotenie alebo zneškodnenie. 
- Nevyužiterné odpady buclú zneškocinené sldádkovaním na sldádke, ktorá má udelený alias na prevádzkovanie 
v zmysle § 97 ods. 1 písm. a/ zákona o odpadoch, príp. integrované povolenie v zmysle zákona č. 245/2003 Z. z. 
o IPKZ v znení neskoršich predpisov. 
- Investor stavby ku kolaudácil stavby zabezpečí doklady od predchadzajficeho držitera odpadov o spôsobe 
nakladania s odpadmi počas realizácie stavby a tieto predloží lcu kolaudačnému konaniu. 
OÚ Čadca, OSZP, orgán ochrany prírody a lcrajiny, č. OÚ-CA-OSZP-2018/009945-002 zo dňa 01.08.2018 
- Počas stavebných prác dbať  na ochranu existujňcej zelene, výkopovd ryhu viesť  v dostatočnej vzdialenosti od 
kmeňov stromov, v prípade, 'le to nie je možné, v blízkosti drevín výkopové price vykonivať  tak, aby nedošlo k 
poškodeniu koreňovej sústavy, t. j. ručným výkopom. 
- Prebytočnú výkopovú zeminu neukladať  do ahlvii miestnych tokov a na podmáčané lokality, aby nedošlo k 
zasypaniu pripadných biotopov eurcipskeho alebo národného významu, v prípade, že prebytočná výkopová zemina 
nebude využitá v rámci doticnutej stavby, zlikvidovať  ju na riadnej skládke TKO. 
OÚ Čadca, Odbor cestnej dopravy a PK, č. OU-CA-OCDPK-2018/011617 zo dňa 19.09.2018 
- Stayebník je povinný rešpektovať  vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácii a ustanovení § 18 zákona *6. 
135/1961 Zb. ako aj vyhlášky č. 35/1984 Zb.. 
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- Predmetná liniová stavba bude realizovaná v zmysle predloženej PD. 
- Pri stavebných prácach, Ictoré môžu obmedziť  alebo ohroziť  bezpečnosť  a plynulosť  cestnej premávky spôsobenou 
obmedzenim alebo uživanim pozemných komunikácii II a III. triedy iným než zvyčajnym spôsobom, je stavebnik 
povinný požiadať  cestný správny orgán o povolenie na uživanie pozemných komunikácii v zmysle § 8 zákona 6. 
135/1961 Zb. a § 11 vyhlášky Č. 35/1984 Zb.. Stavebnik je zároveň  povinný rešpektovať  osobitné podmienky tohto 
povolenia. 
- Pri stavebných prácach, kde pôjde na určitý čas k čiastočnému alebo ítplithinu uzatvoreniu na pozemných 
komunikáciách II. a III. triedy je stavebnik povinný požiadať  o povolenie na čiastočnú alebo itpinú uzávierku 
pozemných komunikácil cestný správny orgán v zmysle § 7 zákona 6. 135/1961 Zb. a § 10 vyhlášky 6. 35/1984 Zb., 
kde buclú určenb osobitné podmienlcy, za ktorých bude možné pozemnú komunikáciu uzavrieť. 
- Pri stavebných prácach, Ictoré sú svojou činnosťou clotýkajú cestného ochranného pásma pozemných komunikácii 
II a III. triedy je stavebnik povinný požiadať  OU CA OCDPK o udelenie výnimlcy zo zákazu činnosti v cestnom 
ochrannom pásme predmetných pozemných komunikácii v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. a § 16 ods. 
3 vyhlášky 6. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách. 
- Stavebnik je povinný rešpektovať  d'alšie nariadenia a pripomienky, lctoré môle cestný správny orgán dopiniť  v 
zmysle vykonania štitneho odborného dozoru nad pozemnými komunikáciami II. a III. triedy v zmysle § 3c ods. 
1 pism. c) zákona 6. 135/1961 Zb. 
- Pred osadenim dočasného (prenosného) dopravného značenia pri pozemnej komunikácii II. a III. triedy, je potrebné 
požiadať  o stanovisko Olcresn6 riaditerstvo policajného zboru v čadci, Olcresný dopravný inšpelctorát, so sidlom 
Palárikova 977, 022 01 čadca a Správu ciest 2SK Závod Kysuce, so sfdlom A. Hlinku 2621, 022 01 čadca a následne 
OU CA OCPDK o jeho určenie. 
- Pre potreby výkonu stavebných prác súvisiacich so stavebno-technickými fipravami na pozemných komunikáciách 
II. a III. triedy, je stavebnik povinný požiadať  OU CA OCDPK, ako prislušný špeciálny stavebný úrad podra § 3a 
ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. a v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o vydanie povorovacieho dolcumentu. 
- V pripade, že predmetné práce bud(' realizované na miestnej komunikácii, vecne a miestne prislušným správnym 
orgánom na vydanie potrebných povoleni bude obecný/mestslcý úrad. 
- Stavebnik je povinný dodržať  podmienlcy stanoviska Správy ciest žilinského samosprávneho kraja ( majetkového 
správcu pozemných komunikácii II. a III. triedy v územnom obvode olcresu čadca) k predmetnej stavbe, č.s.: 
025/2018/SaSK-155 zo dňa 15.08.2018. 
SPP- Distribúcia, a. s. 6. TD/NS/0423/2018/Ki zo dňa 06.06.2018: 
- Pred realizáciou zemných pie alebo pred začatim vykonávania iných činnosti, je stavebnik povinný požiadať  SPP 
—D o presné vytýčenie existujficich plynárenských zariadeni na zálclade pisomnej objednávky, lctorú je potrebné 
zaslať  na adresu: SPP — distribúcia, a. s., Sekcia Adržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, 
prostrednictvom online formuláru zverejneného na webovom sidle SPP-D /www.spp-distribúcia.sk/ 
- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzlcy alebo prevádzlcy 
distribučnej siete, SPP —D vykoná bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadeni do vzdialenosti 100m. 
- Stavebnik je povinný oznámiť  začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadeni zástupcovi 
prevádzkovatera SPP-D /p. Marián Kuchár, tel. '6. +421 41 2424107/ najneskôr 7 dill pred zahájenim plánovaných 
prác. 
- Stavebnik je povinný zabezpečiť  pristupnosť  plynárenských zariadeni počas realizácie činnosti z dôvodu potreby 
prevádzkovania plynárenských zariadenf, najmä výkonu kontroly prevádzky, fidržby a výkonu odborných prehliadok 
a odborných slcušok opriv, rekonštrukcie /obnovy/ plynárenských zariadeni. 
- Stavebnik je povinný umožniť  zástupcovi SPP-D vstup na stanovisko a výkon kontroly realizácie činnosti v 
ochrannom pásme plynárenských zariadeni. 
- Stavebnik je povinný realizovať  výkopové price vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú strany od obrysu 
existujúcich plynárenských zariadeni v súlade s STN 73 3050 al po predchadzajficom vytýčenie plynárepslcých 
zariadeni výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov. 
- Ak pri výkopových prácach bblo odlcryté plynárenské zariadenie, je stavebnik povinný kontaktovať  pred zasypanim 
výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu 
plynovodu a uloženia výstralnej fblie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného dennilca, 
- Pristup k alcýmkorvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je pri sue zakázaná, 
polciar sa na tieto price nevzťahuje vydané povolenie SPP-D. 
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byt' počas odlcrytia zabezpečené proti poškodeniu. 
- Stavebnik nesmie nad trasou plynovodu realizovať  talcé terénne itpravy, lctoré by zmenili jeho doterajšie lcrytie a 
hiblcunloženia, v pripade zmeny úrovne ter6nu požadujeme všeticy zariadenia a poklopy plynárenských zariadeni 
osadiť  do novej úrovne terénu. 
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- Ka& poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť  ihned' ohldsené SPP-D na 
tel. 6, : 0850 111 727. 
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynfirenských zariadení podať  podnet 
na Slovenskú obchodnň  inšpekciu (SOT), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo 
bezpečnostnom pásme plyndrenského zariadenia uložiť  podra ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 
300,- E až 150000,- E, poškodením plynárenského zariadenia môle dôjsť  aj k spáchaniu trestného činu všeobecného 
ohrozenia podra § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzlcy všeobecne 
prospešného zariadenia podra § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zálcon. 
- Stavebník je povinný pri realizácil stavby dodržiavať  ustanovenia Zákona o energetike, Stavebn6ho zákona a iných 
všeobecne záväzňých právnych predpisov, ako aj podmienlcy uvedené v Zápise z vytýčenia plyndrenslcých zariadení 
a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01. 
- Stavebník je povinný rešpektovať  a zohradniť  existenciu plynfirenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo 
bezpečnostných páslem. 
- Stavebník je povinný pri sfibehu a lcrižovaní navrhovaných vedení s existujficimi plynárensIcými zariadeniami 
dodržať  minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01. 
- Stavebník nesmie v ochrannom pdsme plyndrenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike 
umiestňovať  nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod. 
Stredoslovenská distribučnd, 6. 4600043508-604 zo diia 30.05.2018 
- V predmetnej lokalite katastra Čadca, KN-C 1838/1, 3425,4436/1 sa nachddzajú energetick6 zariadenia v majetku 
SSD, a. s. — NN vzdušné vedenie nadzemné a podpemé body, VN podzemn6 vedenie. 
- Od uvedených energeticicých zariadení žiadame dodržať  ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z., a 
bezpečné vzdialenosti podra príslušných noriem STN. /VN vzdušné vedenie 22kV od Icrajného vodiča na každň  
stranu lOmetrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každň  stranu 1 meter, VN a NN zenmé káblové vedenie 
na každfi stranu 1 meter/. Pri realizácif 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 fyzicicy ju vytýčiť. 
- Pri maniipulácií mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom 
pisme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne prejjednať  postup prác na stredisku tdržby 
Čadca. 
- Presnň  trasu poodzernných káblov vedení v majeticu SSD Vám v prípade potreby na základe objednávky objednávky 
smerovanej na e-mailovd adresu adresu prevadzkovatel@ssd.sk  vytýči určený pracovník SSD. 
- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majeticu SSD musí realizátor prizvať  
zdstupcu SSD z príslušného strediska Održby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do 
stavebn6ho dent-Aka, prípadne nalc6piu tohto vyjadrenia. 
- V sňbehu a križovaní zemných káblov žiadame dodržať  manipulačný priestor mm. 1 meter na 
každň  stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukcidch našich zariadení 
nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia. 
- Zároveň  si Vás dovorujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachddzať  aj vedenia tretích 
osôb. 
Lidl, SR, V. o. s. zo cilia 12.09.2018: 
- V priebehu výstavby nevyažívať  pozemky Lidl na parkovanie vozidiel stavby a sldádlcy materiálu. 
- Výstavba nesmie obmedziť  prevádzlcu a bezpečnosť  na parkovisku predajne Lidl a zásobovania 
predajne Lidl. 
- Vykondvanie stavebných prác bude realizované na pozemlcu KNC 3438/1 v k. ú. Čadca. 
- Parkovisko Lidl ako ani ostatné pozemky spol. Lidl nebudú využívané na prejazd stavebných 
mechanizmov. 
- Pripadné škody spôsobené výstavbou, bud(' bezodkladne odstraňované a nahlásené zástupcovi 
spol. Lidl: p. Rostislav Valový 0904 404 102. 
- Stavba bude bez výhrad rešpektovať  obmedzenia vyplývajňce z prevádzkových hodín 
parkoviska Lidl, lctoré je zatvorené (neprejazdné) mimo prevádzkových hodín predajne a slúži 
výlučne pre potreby zákaznikov predajne Lidl. 
- 2iadame byt' prizvaní ako fičastníci Stavebného a Kolaudačnélo konania. 
- Časť  prelacy vedenň  cez lcrižovatku ciest Palárikova x Olcružná, realizovať  v etapách alebo 
pretlakom talc, aby bolo možné plynulé zásobovanie predajne a komfortný prístup zákazníkov 
predajne LIDL. 
- Stavebník predlolí návrh na majetkovo právne riešenie k navrhovanému trasovaniu do vydania 
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- V pripade akéhokorvek zásahu do telesa cesty 11/487 požiadať  správu ciest ŽSK o vyjadrenie 
a následne dať  teleso cesty do pôvodného stavu. 
Mesto Cadca, č. E/24081/1495/2019 zo dňa 06.05.2019 
- Rekongtrukcia vodovodu bude vykonaná v zmysle predloženej situácie. 
- Ak dôjde počas realizácie stavby k poškodeniu už jestvujiicich sieti resp. iných nehnuternostf, 
budň  opraven6 na náklady stavebnika. 
- Ozemie po zrealizovani stavby bude dané do pôvodného stavu. 
- Realizáciu uvedenej stavby zosúladiť  s realizáciou stavby Mesta tadca, ktorá bude vykonávaná 
v mesiacoch máj —Yin 2019. Ide o rekonštrukciu chodnika na Palárikovej ulici, ktorá je 
fmancovaná z eurofondov. Ak bude stavba Mesta tadca ukončená skôr, ako rekonštrukcia 
vodovodu, nie je možn6 do 5 rokov zasahovať  do stavby chodnika. Ak by predsa došlo k zásahu 
do zrekonštruovaného chodnika, SEVAK, a, s., bude musieť  vykonať  rekongtrukciu celého 
chodnika a nielen tej časti chodnika, ktorá bola zasiahnuti rekonštrukciou vodovodu. 
- pred realizáciou stavby požiadať  o rozkopové povolenie lcu ktorému sa priloži odsňhlasená 
projektová dolcumentacia dočasného dopravného značenie (rozkopové povolenie bude okrem iného 
obsahovať  aj podmienky na spätnň  ňpravu). 
- Na miestnej komunikácii Olcružná poladujeme vetvu „V2" preložiť  z vozovky do chodnika, 
nakorko na miestnej komunikácii bola v tomto roku urobená sňvislá fidržba z fondov EÚ. (Chodnik 
je zo zámkovej dlažby). 
SVP, g. p. OZ Piešťany, č. CS SVP OZ PN 3727/2018/2, CZ 27456/210/2018 zo dňa 22.08.2018 
- Križovanie toku bezvýkopovou technol6giou realizovať  s dodržanim minirnálneho krytia 
vodovodu 1,2 m pod dnom koryta toku. Štartovacie jamy umiestniť  mm. 3 m od brehovej čiary 
toku. 
- K začatiu stavebných prác na lcrižovani vodného toku, pred realizáciou križvania, nutne prizvať  
zástupcu správcu toku — p. Jaroslav Pavel, tel. 0903 269 072, počas prác sa riadiť  jeho polcymni. 
Narušený terén pobrežneho pozemku zarovnať  a zhutniť. 
- Miesto križovania vodného toku po realizácii zamerať  a projekt skutočného vyhotovenia aj 
v digitálnej forme odovzdať  Správe povodia stredného Váhu I Pňchov. 
- Ku kolaudácii prizvať  zástupcu našej organizácie. 
MDV SR, 6. 12943/2019/SŽDD/22748 zo dňa 14.03.2019 
- Stavba bude realizovaná podra dokumentácie overenej MDV SR a je prilohou tohto stanoviska. Pripadn6 zmeny 
stavby nesmň  bye realizované bez predchidzajňceho povolenia MDV SR. 
- Realizáciou stavby nesmie byť  ohrozovaná ani narugená stabilita a odvodnenie železničného telesa. 
- Stavba musi byť  zabezpečend proti dynamickýrn ňčinkom spôsobených prevAd7kou 
- Stavba v OPD musi vyhovovať  všeticým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom. 
- Po ukončeni prác uviesť  terén v blizkosti dráhy do primerane pôvodného stavu. 
- Stavebnik je povinný dodržať  podmienky stanovené v sarrmom stanovisku ŽSR, Generálneho riaditerstva, odbor 
expertizy, Bratislava č. 232374/2018/0230-2 zo dňa 11.06.2018. 
- Vlastnik (uživater) stavby je povinný stavbu udržiavať  a prispôsobovať  pravidlám technickej prevádzky železnic 
a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylňčený nepriaznivý vplyv na dráhu. 
- Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani siffilasom na začatie prác na stavbe. 
Železnice SR, generálne riaditerstvo. Č. 232374/2018/0230-2 zo dňa 11.06.2018 
- Spiniť  požiadavky uvedené vo vyjadreni žSR OR Žilina č. 211/2018-SžTS/107 zo dňa 21.5.2018. 
- Počas celej doby prevádzky stavby, musi realizovaná stavba odolávať  vplyvom železničnej 
prevádzky. 
- Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotlmute záujmy správcov železničných zariadeni, ochranu žel. 
trate. 
- Upozorňujeme, že akékorvek dodatočn6 ňpravy trate a zariadeni v správe ŽSR, spôsobené 
realizáciou stavby, budň  vykonan6 na náldady stavebnika. 
- Dodržať  ustanovenia zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, v zneni neskoršich predpisov a zákona 
č. 50/1976 Zb. o ňzenmom plinovani stavebnom poriadlcu, v zneni neskorgich predpisov. 

8. Stavebnik je povinný pred začatim prác požiadať  majiterov podzemných inžinierskych sieti o ich presné 
vytýčenie a počas výstavby dodržiavať  ich ochranne pisma podra prislušných noriem a predpisov. Výkopové price 
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v ochrannom pásme podzemných vedeni a zariadeni mug stavebnik vykonávať  ručne, bez použivania strojných 
mechanizmov. 

9. Pri realizácii stavby je nutné dodržať: 
# platné technické normy a technologické predpisy 
# platné právne a technické predpisy súvisiace s ochranou pornohospodirskeho a lesného fondu a ochranou 
životného prostredia 
# platné predpisy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci 

10. Na stavbe buclú poulité stavebné materiály a výrobky podra zákona 6. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a 
o zmene a dopineni niektorých zákonov. Doklady o overeni požadovaných vlastnosti výrobkov stavebnik predloži 
ku kolaudácii stavby. 

11. Stavebnik je povinný zabezpečiť  bezpečné pristupy a vjazdy ku všetIcým nehnuternostiam, ktoré bud' výstavbou 
dotknuté, ako aj zabrfinif vzniku škôd na cudzich objektoch a zariadeniach počas realizficie stavby. V pripade, že 
dôjde k vzniku takej škody (o výške rozhoduje prislušný súd), je stavebnik povinný uhradiť  ju v pinom rozsahu. Počas 
realizácie stavby stavebnik zabezpečf pravidelni čistenie pozemných komunikácii využivaných pre staveniskovú 
dopravu. 

12. Stavebnik je povinný oznámiť  stavebnému úradu zahájenie stavby a meno staveniho dozoru. 

13. Stavenisko bude zriadené na pozemku investora. 

14. Po ukončeni stavebných pric stavebnik podá na stavebný Arad návrh na začatie kolaudačného konania podra § 
79 zákona 6. 50/1976 Zb. Žiadosť  dokladovať  náležitosťami podra § 17 a §18 Vyhlfišlcy MŽP SR č. 453/2000 Z. z., 
ktorou sa vykonávajú ustanovenia stavebného zákona. 

15. Stavebné price nesmú byť  zahijeni, pokiar povolenie nenadobudne právoplatnosf v zmysle § 52 ods. 1 zákona 
o správnom konani. 

Všeobecné ustanovenia:  

1. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho 
právoplatnosti podra § 67 zákona č. 50/1976 Z. z. 
2. Vydanie stavebného povolenia je spoplathované podra zákona Č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v zneni 
neskoršich zmien a dopineni podra položky 6. 60 sadzobnika správnych poplatkov. Správny poplatok v hodnote 
400,- eur bol uhradený bankovým prevodom. 
3. Stavebné povolenie a projekt stavby sú evidovani v evidencii o voclich pod čislom 6/2020. 

Odavodnenie 

Dfia 21.06.2019 bola na tunajši úrad doručená liadosť  stavebnika — Severoslovenski vodárne a Icanalizácie, a. s., 
136rická cesta 1960, 010 57 Žilina, 160 36672297 o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu: „ SKV Žilina 
— Cadca — ul. Palárikova — rekonštrukcia vodovodu", podra projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou 
Tubes-Proj, Hurbanova 2289, 022 01 6adca, Ing. R6bertom Cyprichom, autorizovaným stavebným inžinierom 
04//2018. 
tkon sa spoplatňuje podra polollcy 60 pism. g) sadzobnika správnych poplatkov, ktorý tvori prilohu zákona NR 
SR 6. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v zneni neskoršich predpisov.  . Správny poplatok vo výške 400 E bol 
uhradený e- kolkom dňa 03.07. 2019. 
Pre vydanie stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom vydal prislušný stavebný úrad — Mesto 6adca 
rozhodnutie o umiestneni stavby č. j. VD/1487/2019/Mu zo dňa 03.05.2019 a zfivizni stanovisko zo dňa 29.07.2019 
K projelctovej dolcumentácii pre stavebné povolenie sa vyjadrili: 
- Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s., Žilina č. 017000845/Ša zo dňa 16.01.2017 
- SPP- Distribúcia, a. s. č. TDNS/0076/2019/Ki zo dňa 05.02.2019 
- Slovak Telecom a. s. Č  6611901076 zo dňa 15.01.2019 
- Stredoslovenski distribučná, a. s. 4600049932-21 zo dňa 06.02.2019 
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- Orange Slovensko a. s., č. BB-0286/2019 zo dňa 04.02.2019 
- Slovenskjr pozemkový fond, Č. SPFZ014213/2019, SPFS26870/2019 zo chla 06.02.2019 
- Obec Svrčinovec, 6. 1183/2016 zo dňa 09.01.2017 
- Mesto Čadca, č. VD/4245/2017/Mu zo dňa 31.05.2017 
- Off Čadca, OSZP, orgán odpadového hospodárstva 6. OU-CA-OSZP-2014/005280 zo dňa 05.06. 
2014 
- 01'1 Čadca, OSZP, orgán štátnej vodnej správy č. OU-CA-OSZP-2014/005119 zo dňa 09.06.2014 
- OÚ Čadca, OSZP, orgán ochrany prirody a krajiny 6. OU-CA-OSZP-2014/005109 zo dňa 22.07.2014 
- OÚ Čadca, OSZP, orgán ochrany ovzdušia 6. OU-CA-OSZP-2014/005078 zo thia 03.06.2014 
- §OP SR SCHKO Kysuce č. CHKOKY/163-002/2018 zo dňa 16.05.2018 
Olcresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako prislušný špeciálny stavebný úrad a orgán štátnej 
vodnej správy v priebehu konania preslalmal žiadosť  stavebnika z hfadisk danjrch zálconom č. 364/2004 Z. z. o 
vodách a sínrisiacich predpisov. Žiadosť  bola doložend predpisanými nálelitosťami, z toho dôvodu Olcresný Arad 
Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámenim zo dňa 06.09.2019 oznámil začatie konania a upustil od 
itstneho pojednávania a miestneho zisťovania. 
V sillade s § 62 stavebného zákona v stavebnom konani, stavebný úrad presktmal či predložená dokumenticia 
spiňa poliadavky týkajnce sa verejných záujmov, predovšeticým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a 
livota fudi a či zodpovedd všeobecným technickým požiadavlcám na výstavbu ustanovenjrm stavebným zálconom 
a osobitnými predpismi. 
V sidade s § 33 ods. 2 zákona 6. 71/1967 Zb. správny orgán listom zo dňa 17.10.2019 upovedomil fičastnikov 
konania, že vo veci bolo ukončené zisťovanie podkladov pre rozhodnutie a dal im možnosť  nahliadnuť  do spisu a k 
podkladom sa vyjadriť. Nakollo nčastnici konania nevyužili možnosť  nahliadnuť  do spisu vychádzal správny orgán 
zo slcutočnosti, že nemajú ďalšie návrhy na dopinenie dolcazovania. 
Stavebný úrad vzal pri rozhodovani o stavebnom povoleni do inrahy prislušné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. 
o vodách, zákona 6. 50/1976 Zb. o fizemnom plánovani a stavebnom poriadku stavebného zákona a vyhlášky MŽP 
SR 6. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ako aj všeticy ďalšie siwisiace 
predpisy. V priebehu konania neboli zo strany fgastnikov konania vznesené žiadne pripomienky, ktoré by bránili 
vydaniu stavebného povolenia, navrhnuté riešenie nepoškodzuje záujmy ochrany vad a vodnjrch pomerov ani iné 
záujmy a je v Wade s platnou legislativou. Vzhfadom na vyššie uvedené, rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, 
ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. 

Poučenie 
Proti tomuto rozhodnutiu je molné podra § 53 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani v zneni neskoršich zmien 
a dopineni, podať  odvolanie v lehote 15 dni odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o 
životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca. Toto rozhodnutie je preskamatern6 súclom. 

Ostatným fičastnikom konania sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhlášlcou, zverejnenim po dobu 15 dni na firadnej 
tabuli tunajšieho úradu a mesta Čadca. 

Vyvesené dňa: Zvesené dňa: 

Pečiatka a podpis: 

Ing. Viera Jurošková 

vedfici odboru 

Doručuje sa  
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Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 
B6rickd cesta 1960 

010 57 2ilina 

Slovenslcd. republika 

Mesto tadca 

Námestie slobody 30 
022 01 Cadca 

Slovenská republika 

Správa ciest Žilinského samosprávneho lcraja 

Martina Rázusa 104 

010 01 2ilina 

Slovenská republika 

Žilinský samosprávny lcraj 

Komenského 48 

011 09 2ilina 

Slovenská republika 

Ján Lvin 

Palárikova 1111 75A 

022 04 U Hluška 

Slovenská republika 

Anna Lvinová 

Palárikova 1111 75A 

022 04 U Hluška 

Slovenská republika 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODNIK Odštepn 'y zdvod Piešťany 
Nábrežie Ivana Krasku 834 3 

921 80 Piešťany 

Slovenská republika 

2eleznice Slovenskej republiky 

Klemensova 8 

813 61 Bratislava-Start Mesto 

Slovenská republika 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 
Námestie Slobody 6 

810 05 Bratislava - mestská. časť  Star6 Mesto 

Slovenská republika 

Lid! Slovenská republika, v.o.s. 

Ružinovslcd 

821 02 Bratislava-Ružinov 

Slovenská republika 
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Ing. Robert Cyprich - TUBES - PROJ 

17. novembra 958 

022 01 Čadca 

Slovenská republika 

Stredoslovenská distribučná, a.s. 

Pri Rajčianke 2927 8 
010 47 žilina 

Slovenská republika 

Slovak Telecom, a.s. 

Bajkalská 28 

817 62 Bratislava 

Slovenská republika 

SPP - distribíicia, a.s. 

Mlynsld nivy 44b 

825 11 Bratislava-Ružinov 

Slovenská republika 

Olcresné riaditerstvo Hasičského a záchramičho zboru v Čadci 

A. Hlinlcu 4 

022 01 Čadca 

Slovenská republika 

Regionálny úrad verejnčho zdravotnictva Čadca 
Palárikova 1156 

022 01 Čadca 

Slovenská republika 

MESTO tADC,1 
-61- 

klyt.)evE 29 .az Zazt) 
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