
7 MESTO ~ ADCA 
Namestie slobody ~. 30, 022 01 ~adca 

~. j.: VD/1487/2019/Mu  V ~adci d~a 03.05.2019 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 

Mesto ~adca, ako stavebný úrad prislušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), v územnom konani posúdil podra § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnenf 
stavby, ktorý &la 08.03.2019 podal 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., 1345rická cesta 1960, 010 57 Žilina 

(d'alej len "navrhovater"), a na základe tohto posúdenia vydáva podra § 39 a 39a stavebného zákona a 
§ 4 vyhlášky 6. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

rozhodnutie o umiestneni stavby 
"SKV Žilina - ~adca - ul. Palárikova - rekonštrukcia vodovodu" 

(d'alej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. 6. 1838/1, register "C" parc. ~. 3290/1, register 
"C" parc. 6. 3290/3„ register "C" parc. ~. 3425, register "C" pare. 6. 3435/1, register "C" parc. 6. 
3435/6, register "C" parc. 6. 3438/1, register "C" parc. 6. 3462, register "C" parc. ~. 4224, register "C" 
parc. 6. 4436/1 v katastrálnom územf ~adca. 

Stavba obsahuje: 
Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu jestvujuceho vodovodu OC DN 150, LT DN 200 

a Zn DN 25, v meste ~adca — Palárikova ulica na križovatke s Okružnou ulicou, v blizosti OD LIDL 
a SOS v d~žke 365 m, v~itane prepojenia 11 ks vodovodných pripojok. Rekonštrukcia bude pozostávaf 
z 3 vetiev — „V", „VI" a „V2". 

Pre umiestnenie a projektov~~ dokumentáciu stavby sa ur~ujú tieto podmienky: 
1. Projektová dokumentácia stavby /d'alej PD/ pre vydanie stavebného povolenia bude akceptovat' 

všetky podmienky tohto rozhodnutia a bude spracovaná v rozsahu potrebnom pre náležité 
posúdenie /§ 9 Vyhl. 6. 453/2000 Z. z./. 
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2. Stavba bude tuniestnená na pozemkoch register "C" parc. ~. 1838/1, register "C" parc. 6. 3290/ , 
register "C" parc. ~. 3290/3„ register, "C" parc. ~. 3425, register "C" parc. ~. 3435/1, register "C" 
parc. ~. 3435/6, register "C" parc. ~. 3438/1, register "C" parc. ~. 3462, register "C" parc. ~. 4224, 
register "C" parc. ~. 4436/1 v katastrálnom Azemi ~adca podra situácie, ktorá je sú~as~ou PD 
a tvori neoddeliterml prflohu rozhodnutia. 

3. Pred spracovanim d'alšieho stupila PD je potrebné požiada~~ o presné vytý~enie všetkých 
podzemných vedenf a zariadeni /plynovody, elektrická energia, telekomunika~né káble/ 
jednotlivých správcov vedeni za ich odborného dozoru, dodrža~~ prislušné STN, ochranné pásma 
jestvujncich vedenf a ich pripadné pripomienky dané pri vytý~eni. 

4. Silbeh a križovanie s dotknutými jestvujíicimi vedeniami navrIme, ak nie je v d'alšich 
podmienkach uvedené inak, v súlade s STN 73 6005. V projektovej dokumentácii po 
predchadzajtcom vytý~enf, zdokumentova~~ všetky dotknuté vedenia s vyzna~enfm odstupovýrch 
vzdialenosti od jednotlivých vedeni, resp. miest napojenf. 

5. V d'alšom stupni PD dodrža~~ podmienky MDV SR Bratislava, dráhový stavebný Arad pod ~. 
12943/2019/SŽDD/22748 zo d~a 14.03.2019: 

• stavba bude realizovaná podra overenej projektovej dokumentácie, pripadné zmeny stavby nesmú 
bye realizovand bez predchádzakkeho povolenia MDV SR 

• realizáciou stavby nesmie by~~ ohrozená ani narušená stabilita a odvodnenie železni~ného telesa 
• stavba musi bye zabezpe~ená proti dynamickým A~inkom spôsobeným prevádzkou dráhy 
• stavba v OPD musf vyhovova~~ všetkým bezpe~nostným a protipožiarným predpisom 
• po ukon~eni prác uvies~~ terén v blizkosti dráhy do primerane pôvodného stavu 
• stavebra je povinný dodrža~~ podmienky stanovené v sôhrnnomstanovisku žSR GR, odbor 

expertizy, Bratislava 6. 232374/2018/o230-2 zo di-la 11.06.2018 
• vlastnik (užívater) stavby je povirmý stavbu udržiava~~ a prispôsobovaa~~ pravislám technickej 

prevádzky železnic a dráhovým predpisom tak, jako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vyln~ený 
nepriazdnivý vplyv stavby na dráhu 

6. V d'alšom stupni PD dodrža~~ podmienky MDV SR Bratislava, dráhový stavebný Arad pod ~. 
12943/2019/SZDD/22748 zo d~ia 14.03.2019: 

• po~as celej doby prevádzky stavby, mug' realizovaná stavba odoláva~~ vplyvom železni~nej 
prevádzky 

• zabezpe~i~, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železni~ných zariadenf, ochranu žel. 
trate 

• akékorvek dodato~né" dpravy a opravy trate a zariadeni v správe ŽSR, spôsobené realizáciou 
stavby, budú vykované na náldady stavebnika 

• dodrža~~ ustanovenia zákona ~. 513/2009 Z.z. o dráhach, v zneni neskoršich predpisov a zákona 6. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znenf rieško~šich predpisov 

7. V d'alšom stupni PD dodrža~~ podmienky: Slovenský vodohospodárský *podnik š'.p. pod 6. 
CZ27456/210/2018 zo d~a. 22.08.2018: 

• križovanie toku bezvýkopovou technol6giou realizova~~ s dodržanim minimálneho krytia vodovodu 
1,2 m pod dnom koryta toku. Štartovacie jamy umiestni~~ min. 3 m od brehovej ~iary toku 

• k za~atiu stavebných prác na križovani vodného toku, pted realizovanim križovania je nutné 
prizva~~ p. Jaroslava Pavela tel.~. 0903 269 072, po~as prác sa riadi~~ jeho pokymni 

• narušený terén pobrežného pozemku zarovna~~ a zhutni~~ 
• miesto lcrižovania vodného toku po realizácii zamerat' a projekt skuto~ného vyhotovenia aj 

v digitálnej forme odovzda~~ Správe povodia stredného Váhu I PAchov 
• ku kolaudácif prizva~~ zástupcu organizácie 
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8. V d'alšom stupni PD dodrža~~ podmienky Okresného riradu ~adca, odboru starostlivosti o životné 
pro stredie : 

pod 6. OU-CA-OSZP-2018/009917 zo dria 07.08.2018 
• dodávater stavby, ktorý je zároveri pôvodcom odpadu bude odpad zhromaž'dova~~ tak, aby 

nenarušoval estetický raz krajiny a podia potreby zabezpe~f jeho okamžité zhodniotenie alebo 
zneškodnenie 

• nevyužiterné odpady budri zneškodnené skládkovanim na skládke, ktorá ma udelený srihlas na 
prevádzkovanie v zmysle § 7 ods. 1 pfsm. a) zákona o odpadoch, prip. Integrovand povolenie 
v zmysle zákona ~. 245/2003 Z.z. o IPKZ v znenf neskoršich predpisov 

• investor stavby ku kolaudácii zabezpe~i doklady od predchadzajriceho držitera odpadov o spôsobe 
naldadania s odpadmi po~as realizácie stavby 

pod 6. OU-CA-OSZP-2018/009913 zo dria 15.08.2018 
• na zriadenie stavby je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy (§26 zákona ~. 364/2004 

Z.z. o voclách). K vydaniu stavebného povolenia je potrebné dokladova~~ vlastnicky alebo iný 
-yeah kpozemkom ma ktorých sa má stavba realizova~. žiados~~ o vydanie stavebného povolenia 
musf splria~~ naležitosti dand § 58 stavebného zákona a § 8, 9 vyhlašky M2P SR 6. 453/200 Z.z. 
ktorou sa vykonavajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

pod 6. OU-CA-OSZP-2018/009913 zo dria 15.08.2018 
• po~as stavebných prác dba~~ na ochranu existujricej zelene, výkopovri rýhu vies~~ v dostato~nej 

vzdialenosti od kmeriov stromov, v pripade že to nie je možné, v blizkosti drevin výkopové práce 
vykonáva~~ tak, aby nedošlo k poškodeniu koreriovej sristavy, tj. ru~ným výkoporn 

• prebyto~nri výkopovri zeminu neuklada~~ do brehových porastov miestnych tokov a na podma~ané 
lokality, aby nedošlo k zasypaniu pripadných biotopov európského alebo narodného významu, 
v pripade že prebyto~ná zemina nebude využitá v rámci dotknutej stavby zlikvidova~~ ju na riadenej 
skládke TKO 

9. V d'alšom stupni PD dodrža~~ podmienky Okresného riradu ~adca, odbor cestnej dopravy a 
pozemných komunikacii pod ~. OU-CA-OCDPK-2018/011617 zo dria 19.09.2018 

• stavebm'k je povirmý rešpektova~~ vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácii a ustanovenia § 18 
zákona 6. 135/1961 Zb. ako aj § 20 vyhlášky ~. 35/1984 Zb. 

• predmetná liniová stavba bude realizovaná v zmysle predloženej PD 
• pri stavebných prácach, ktoré môžu obmedzi~~ alebo ohrozi~~ bezpe~nos~~ a plynulos~~ cestnej 

premávky spôsobenou obmedzenim alebo užívarrim pozemných komunikácii II. a III. triedy iným 
než zvy~ajným spôsobom (rozkop, pretlak, nadzemné vedenie, umiestriovanie, skladanie 
a na1dadanie predmetov, zariadeni alebo materiálu na ceste...), je stavebnik povinný požiada~~ 
cestný spravny organ o povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácii v zmysle § 8 
zákona 6. 135/1961 " Zb. a § 11 vyhlášky 6. 35/1984 Zb.. Stavebturk je zároveri povinný 
rešpektova~~ osobitné podmienky tohto povolenia 

• pri stavebných prácach, kde dôjde na ur~itý ~as k ~iasto~nému alebo ripinému uzatvoreniu 
premávky na pozemných komunikáciách II. a III. triedy je stavebnik poyinný požiada~~ o povolenie 
na ~iasto~nri alebo riplrni uzávierku pozemných komunikácii cestný spravny organ v zmysle § 7 
zákona ~. 135/1961 Zb. a § 10 vyhlašky 6. 35/1984 Zb., kde budri ur~ené cllobitné podmienky, za 
ktorých bude možné pozemtul komunikáciu uzavrie~~ 

• pri stavebných prácach, ktore sa svojou ~innos~ou dotýkajú cestného ochranného pasma 
pozemných komunikacii II. a III. triedy je stavebnik povinný požiada~~ OU CA OCDPK o ttdelenie 
výnimky zo zákazu ~innosti v cestnom ochrarmom pásme predmetných pozemných komunikácii 
v zmysle § 11 ods. 2 zákona 6. 135/1961 Zb. a § 16 ods. 3 vyhlášky ~. 35/1984 Zb., ktorou sa 
vykonáva zákon o pozemných komunikáciach 

• stavebnik je povinný rešpektova~~ ~alšie nariadenia a pripomienky, ktoré môže cestný správny 
organ dopini~~ v zmysle vykonania štátneho odborneho dozoru nad pozeinnými komunikáciami II. 
a III. triedy v zmysle § 3c ods. 1 pism. c) zákona ~. 135/1961 Zb.. 
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78. V d'alšom stupni PD dodrža~~ podmienky Okresného tiradu ~adca, odboru starostlivosti o životne 
pro stredie : 

pod ~. OU-CA-OSZP-2018/009917 zo dtia 07.08.2018 
• dodávater stavby, ktorý je zároveti p6vodcom odpadu bude odpad zhromaYdova~~ tak, aby 

nenarušoval estetický raz krajiny a podia potreby zabezpe~i jeho okamžité zhodniotenie alebo 
zneškodnenie 

• nevyužiterné odpady budii zneškodnené skládkovanim na skládke, ktorá má udelený siffilas na 
prevadzkovanie v zmysle § 7 ods. 1 pism. a) zákona o odpadoch, pit. Integrované povolenie 
v zmysle zákona ~. 245/2003 Z.z. o IPKZ v zneni neskoršich predpisov 

• investor stavby ku kolaudácii zabezpe~i doklady od predchadzajíiceho držitera odpadov o sp6sobe 
naldadania s odpadmi po~as realizácie stavby 

pod 6. OU-CA-OSZP-2018/009913 zo d~ia 15.08.2018 
• na zriadenie stavby je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy (§26 zákona ~. 364/2004 

Z.z. o vodách). K vydaniu stavebného povolenia je potrebné dokladova~~ vlastnicky alebo iny 
vz~ah kpozemkom ma ktorych sa má stavba realizova~. Žiados~~ o vydanie stavebného povolenia 
musf splfia~~ náležitosti dand § 58 stavebného zákona a § 8, 9 vyhlášky MžP SR 6. 453/200 Z.z. 
ktorou sa vykonávajú niektor~~ ustanovenia stavebného zákona 

pod 6. OU-CA-OSZP-2018/009913 zo dim 15.08.2018 
• po~as stavebnych prác dba~~ na ochranu existujíicej zelene, vykopovii ryhu vies~~ v dostato~nej 

vzdialenosti od kmefiov stromov, v pripade že to nie je možné, v blizkosti drevin vYkopové pi-ace 
vykonáva~~ tak, aby nedošlo k poškodeniu koreflovej sústavy, tj. ru~nym vykopom 

• prebyto~nú vykopovil zeminu neuldada~~ do brehovYch porastov miestnych tokov a na podmá~an~~ 
lokality, aby nedošlo k zasypaniu pripadných biotopov európského alebo národného vyznamu, 
v pripade že prebyto~na zemina nebude vyulitá v rámci dotknutej stavby zlikvidova~~ ju na riadenej 
skládke TKO 

9. V d'alšom stupni PD dodrža~~ podmienky Okresn~ho úradu ~adca, odbor cestnej dopravy a 
pozemných komunikácif pod 6. OU-CA-OCDPK-2018/01 1617 zo Ma. 19.09.2018 

• stavebnik je povinny rešpektova~~ vyjadrenia dotknutYch orgánov a organizácii a ustanovenia § 18 
zákona 6. 135/1961 Zb. ako aj § 20 vyhlášky ~. 35/1984 Zb. 

• predmetná liniová stavba bude realizovaná v zmysle predloženej PD 
• pri stavebnych prácach, ktoré môžu obmedzi~~ alebo ohrozi~~ bezpe~nos~~ a plynulos~~ cestnej 

premávky spôsobenou obmedzenfm alebo uživanim pozemných komunikácii II. a III. triedy iným 
než zvy~ajnýrin spôsobom (rozkop, pretlak, nadzemné vedenie, umiestilovanie, skladanie 
a nakladanie predmetov, zariadeni alebo materiálu na ceste...), je stavebnik povinny požiada~~ 
cestny správny organ o povolenie na zvláštne uživanie pozemných komunikácii v zmysle § 8 
zákona 6. 135/1961 Zb. a § 11 vyhlášky ~. 35/1984 Zb.. Stavebnik je zárove~~ povinny 
rešpektova~~ osobitné podmienky tohto povolenia 

• pri stavebných prácach, kde dôjde na ur~itY ~as k ~iasto~nému alebo Apinému uzatvoreniu 
premávky na pozemných komunikáciách II. a III. triedy je stavebnik.poyirmy požiada~~ o povolenie 
na ~iasto~nd alebo úp~nú uzávierku pozemných komunikácii cestný správny organ v zmysle § 7 
zákona ~. 135/1961 Zb. a § 10 vyhlášky 6. 35/1984 Zb., kde budú ur~ené osobitné podmienky, za 
ktorych bude molné pozemml komunikáciu uzavrief 

• pri stavebnych prácach, ktoré sa svojou ~innos~ou dotykajú cestn~ho ochranného pásma 
pozemných komunikkii II. a III. triedy je stavebnik povinnY požiada~~ OU CA OCDPK o tdelenie 
vynimky zo zákazu ~innosti v cestnom ochrannom pásme precimetnych pozemných komunikácii 
v zmysle § 11 ods. 2 zákona ~. 135/1961 Zb. a § 16 ods. 3 vyhlášky ~. 35/1984 Zb., ktorou sa 
vykonáva zákon o pozemných komunikáciách 

• stavebnik je povinný rešpektova~~ d'alšie nariadenia a pripomienky, ktoré môže cestny správny 
organ dopini~~ v zmysle vykonania štátneho odborného dozoru nad pozemnymi komunikáciami II. 
a III. triedy v zmysle § 3c ods. 1 pism. c) zákona ~. 135/1961 Zb.. 
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• pred osadenim do~asného (prenosného) dopravného zna~enia pri pozemnej komunikácif II. a IIi. 
triedy, je potrebné požiada~~ o stanovisko Okresné riaditerstvo policajného zboru v ~adci, Okresný 
dopravný inšpektorát, sidlom Palárikova 977, 022 01 ~adca a Správu ciest ŽSK Zavod Kysuce, 
sidlom A. Hlinku 2621, 022 01 ~adca a následne OU CA OCPDK o jeho ur~enie 

• pre potreby výkonu stavebných prác súvisiacich so stavebno-technickými upravami na pozemných 
komunikáciách II. a III. triedy, je stavebnik povinný požiada~~ OU CA OCPDK, ako prislušný 
špeciálny stavebný Arad podra § 3a ods. 3 zákona ~. 135/1961 Zb. a v súlade so zákonom 6. 
50/1976 Zb., o vydanie povorovacieho dokumentu 

• v pripade, že predmetné práce budú realizované na miestnej komunikácii, vecne a miestne 
prfslušným správnym orgánom na vydanie potrebných povoleni bude obecný/mestský úrad 

• stavebnik je povinný dodrža~~ podmienky stanoviska Správy ciest žilinského samosprávneho kraja 
(majetkového správeu pozemných komunikácii II. a III. triedy v územnom obvode okresu ~adca) 
k predmetnej stavbe, ~.s.: 025/2018/SCŽSK-155 zo dtia 15. 08. 2018 

10. V d'alšom stupni povorovania stavby dodrža~~ podmienky Správy ciest Žilinského samosprávneho 
kraja pod ~. 025/2018/SCŽSK-155 zo &la 15.08.2018: 

• po zrealizovani predmetnej stavby zachova~~ funkciu existujúcich uli~ných vpusti nachadzajúcich 
sa na úseku cesty 11/487 

• v úseku uloženia vodovodu do ravého jazdného pruhu (uloženie bude ovplyvnené skuto~ným 
uloženim vodovodu) bude realizovaná súvislá asfaltová Aprava 'A širky vozovky, so zarezanfm 
a za~iatkom úpravy vozovky min 5,0 m pred za~iatkom zarezanej ryhy a min. 5,0 m za koncom 
zarezanej ryhy 

• v úseku uloženia vodovodu do stredu jazdného pásu bude realizovaná súvisla asfaltová Aprava 
celej širky vozovky, so zarezanim a za~iatkom Apravy vozovky min 5,0 m pred za~iatkom 
zarezanej ryhy a min. 5,0 m za koncom zarezanej ryhy 

• križovanie telesa cesty pretlá~anim, realizova~~ kolmo na os vozovky s dodržanim hibky min. 1,2 m 
od nivelety vozovky. Vodovodné vedenie uloži~~ do clráni~ky s presahom min. 1,0 m od vozovky. 
Štartovacie jamy zriadif min. 1,0 m od telesa cesty. Okolitý ter& uvies~~ do pi5vodného stavu 

• umiestnif vodovodné vedenie v zmysle §20 ods. 1 vyhlášky 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva 
zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 
Pred zásahom do telesa cesty bud(' vytý~ené odvodtiovacie zariadenia a iné sú~asti cesty v správe SC ŽSK ! 

• do~asna úprava vozovky — upravenie sa vykoná ihned' po uloženi vodovodného vedenia v šfrke 
výkopu. Do~asnú Apravu ukon~i~~ podra nasledovnej konštrukcie najneskôr do konca okt6bra 
bežného roka. 

• Konštrukcia jednotlivých vrstiev do~asnej Apravy vozovky a konštruk~né vrstvy obnovy vozovky 
sú nasledovné:  

o Asfaltový recyklát so zaliatim škár, alebo asf. Obar. Kam. AR (AOK)  120 mm 
o Spojovaci postrek 0,5kg /m2  
o AC p (OKS II)  80 mm 
o Vibrovaná štrkodrva so zaldinovanim fr. 0-32 mm  120 mm 
o Vibrovaná štrkodrva so zaklinovanim fr. 0-63 mm  180 mm 
o ~inosnos~~ plane pod vozovkou 60 MPa 

Spolu  500 mm 

• pre spatný zásyp nie je možné použi~~ výkopový material! Zásyp bude zhotovený zo štrkopiesku 
alebo štrkodrvy v zmysle STN so zhutnenfm a vlh~'enfm po vrstvách max. 300 mm! V pripade 
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nedostato~ného zhutnenia zásypu po uskuto~neni do~asnej iipravy a následn~ho sadania v ~ase 
medzi do~asnou a kone~nou tlpravou, bude pokles riešený d'alšou živi~nou Apravou na náklady 
investora 

• pred vykonanim asfaltovej Apravy vozovky buck' vykonan~~ statick~~ zafažovacie skaly zhutnenia 
pláne pod vozovkou. Požadujeme dodrža~~ mieru zhutnenia zemnej pláne minimálne 60 MPa 

• kone~ná sdvislá. asfaltová Aprava bude realizovaná najskôr po 12 mesiacoch po ukon~eni do~asnej 
ilpravy ryhy. Do tejto doby bude obrusná vrstva nahradená vrstvou AR v celkovej Intbke 120 mm 
a v pripade nedostato~ného zhutnenia zásypu po uskuto~neni do~asnej Apravy a následného 
sadania v ~ase medzi do~asnou a kone~nou ápravou, bude pokles riešený d'alšou živi~nou fipravou 
na náldady investora 

• kone~ná Aprava vozovky bude vyhotovená s odfr~zovaniin do~asnej Apravy ryhy v hr. 120 mm, 
pri~om: 
v pripade umiestnenia vedenia v jazdnom pruhu, bude obrusná a ložná vrstva zarezaná 
a odfrézovaná v hr. 120 mm v širke jazdn~ho pruhu v pripade umiestnenia vedenia v strede 
jazdn~ho pásu, bude obrusná a ložná vrstva odfr~zovaná v hr. 120 mm v celej širke vozovky. 
v pripade prie~nych prekopávok , bude obrusná a ložná vrstva zarezaná a odfrézovaná v hr. 120 
mm v celej širke vozovky a d~žke zasiahnut~ho Aseku s presahom +3000 mm na každfi stranu od 
osi ryhy. 

• následne vykoná položenie konštruk~ných vrstiev oprávnená organizácia nasledovne: 
Konštruk~né zloženie vozovky:  

- AC0 11 (II)  50 mm 
- Spojovaci postrek 0,5 kg/m2  
- ACL 16 (II)  70 mm 
- Spojovaci postrek 0,5 kg/m2  
- ACp (OKS II) (zostatok po odfrézovani)  80 mm 
- Vibrovaná štrkodrva so zaldinovanim fr. 0-32 mm  120 mm 
- Vibrovaná štrkodrva so zaklinovanfm fr. 0-63 mm  180 mm 

Spolu  500 mm 

• pred realizáciou kone~nej fipravy vozovky investor pisonme vyzve správcu cesty na fyzickil 
pochôdzku a ur~enie podmienok a rozsahu kone~nej fipravy podra skuto~ného narušenia cestného 
telesa z dôvodu výstavby 

• správca cesty si vyhradzuje právo vykona~~ kontrolné vrty na ryhe z dôvodu kontroly dodržania 
predpisaných konštruk~ných vrstiev 

• technologický spoj: medzi pôvodnou vozovkou a asfaltovou .11prayou výkopovej ryhy bude 
realizovaný trvalopružnou asfaltovou zálievkou (resp. inou porovnaternou hmotou) 

• stavebné práce budfi realizovan~~ mimo zimné obdobie v termine april — október bežného roka po 
pisomnom•odovzdani staveniska medzi stavebnikom (investorom) a zhotoviterom diela za fi~asti 
zástupcu správcu cesty 

• diiom pisomn~ho odovzdania Aseku cesty pre stavebné práce (zápisom do stavebného dennika) 
medzi stavebnikom a zhotoviterom diela do terminu odovzdania stavby (za fi~asti správcu cesty-
technicko-správny fisek: JUDr. Dej~iková, mob.~.: 0918 370 253) sa Asek stavby na ceste stáva 
staveniskom; stavebnik preberá zodpovednos~~ za škody vzniknuté tretim osobám 

• pri odovzdávani staveniska správca cesty pisomne odovzdá stavebnikovi pre stavebné íi~ely fisek 
cesty 11/487, dotknutý výstavbou predmetnej stavby, spolu s funk~ným odvodilovacim zariadenim 
a ostatným vybavenim cestnej komunikácie na uvedenom Aseku 
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• od pfsomného odovzdania iiseku cesty stavebnfkovi, až do jeho pisomného prevzatia správcom 
cesty, investor zodpovedá za pripadné poškodenia (zanesenia od naplavenin) cestn 'ych priekop 
a cestných priepustov 

• stavebnik bude denne priebežne a denne po ukon~eni prác: 
~isti~~ vorný jazdný pás vozovky; 
zabezpe~ova~, aby výkopový pás uloženého vodovodu bol zasypaný do nivelety vozovky; 
zabezpe~ova~~ a kontrolova~~ osadenie do~asného dopravného zna~enia odsnhlaseného OR PZ, ODI 
v ~adci; 
zabezpe~ova~~ a kontrolova~~ bezpe~nos~~ zariadeni a funk~nos~~ sn~asti cesty na stavebnom nseku 
cesty 

- zodpovedná osoba za správcu cesty, ktorá bude kontrolova~~ priebeh prác na ceste 11/487 v zmysle 
predloženej projektovej dokumentácie: SC žSK, závod Kysuce— vedúci strediska ~adca-mob.~.: 
0918 370 210) 
v pripade, narušenia konštruk~ných vrstiev vozovky vplyvom stavby, aj mimo rniest výkopu rýh, 
stavebna zabezpe~i obnovu krytu v celom rozsahu dotknutého nseku cesty 

• v pripade, že realizáciou predmetnej stavby d6jde k porugeniu odvodnenia telesa cesty 11/487 
(cesty, priekopy, rigoly, priepusty), investor zabezpe~f odstránenie poruchy na vlastné náklady, 
podra požiadaviek sprawl' cesty II. triedy 

• v pripade zmeny projektu, ak vznikne potreba preloženia existujncich inžinierskych sieti alebo pri 
akomkorvek inom zásahu do telesa cesty 11/487, požiadajte SC žSK o vyjadrenie 

• pracovisko na ceste bude zabezpe~ené podra odsffilasenej schémy do~asného DZ v zmysle 
požiadaviek OR PZ, ODI v ~adci. Do~asné DZ osadf investor na vlastné náklady 

• SC žSK podmie~uje zvolanie kolauda~ného konania — uvedenia do pred~asného užívania, 
predchádzajficim pfsomným stanoviskom správcu cesty k vykonaniu kone~ných asfaltových nprav 
cesty. 

• na práce vykonand zásahom do telesa cesty požadujeme záru~nn dobu 60 mesiacov od ukon~enia 
prác (odo d~a pisomného prevzatia stavebných prác pracovnikom SC ŽSK). Po dobu trvania 
záru~nej doby je žiadater povinný priebelne a bez meškania odstra~ova~~ poruchy vzniknuté 
v d6sledku zásahu do telesa cesty. Podldadom pre toto konanie bude povolenie na zvláštne 
uživanie cesty 

• ukon~enie prác pri zásahu do telesa cesty poladujeme pfsomne oznámi~~ zástupcovi - správcovi 
cesty: JUDr. Dej~iková, mob.~.: 0918 370 253 (vhodné zasla~~ fotodokumentáciu z miesta zásahu), 
následne bude uskuto~nené preberacie konanie zásahu do telesa cesty a spisaný zápis s terminom 
záru~nej doby 

• kolaudácia a preberanie kone~nej Apravy cesty bude v samostaMom konani za prítomnosti 
cestného správneho orgánu. Bez pisomného prevzatia kone~nej Apravy vozovky neza~ne plynn~~ 
záru~na lehota 

• investor zodpovedá do ukon~enia kone~nej povrchovej Apravy za pripadné škody sp6sobené 
v d6sledku realizácie stavby, ktoré vznikmi na telese cesty alebo na majetku tretich os6b 
do ~asu kým nebude na vozovke zrealizovaná asfaltová Aprava ryhy, ktorn správca cesty pisomne 
prevezme, bude medzi investorom a správcom cesty vyhotovená Zmluva o výkone zimnej Adržby. 
Zimml Adržbu dotknutých Asekov cesty bude zabezpe~ova~~ investor na vlastné náklady. Táto 
požiadavka bude uvedená v rozhodnutf pre „Zvlištne uživanie cesty" 

• k preberaciemu konaniu kone~nej asfaltovej Apravy stavebnik odovzdá správcovi cesty: 
projektovn dokumentáciu skuto~ne realizovanej stavby; 
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atesty zhutfiovania jednotlivých konštruk~ných vrstiev ryhy — zhutriovacie shay a atesty 
použitých materiálov na zásyp ryhy, podkladných vrstiev a obrusnej vrstvy vozovky. 

• stavebnik pred za~atfm prác v telese cesty požiada cestný správny organ podra § 8, Zák. ~. 
135/1961 Zb. 0 pozemných komunikáciách o rozhodnutie na „Zvláštne užívanie cesty". SC žSK 
požaduje, aby rozhodnutie bolo vydané na stavebnika 

• v pripade potreby SC ŽSK siihlasf s vydanim povolenia na ~iasto~nú uzávierku cesty 
• v pripade dotyku predmetnej stavby s pozemkom vo vlastnictve Žilinského samosprávneho kraja, 

sa o d'alšom postupe informova~~ na odbore spravy majetku Žilinského samosprávneho kraja 
• stavebnik požiada Okresný úrad ~adca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácif 

o vydanie potrebných povoleni 

11. V d'alšom stupni povorovania stavby dodrža~~ podmienky Stredoslovenskej distibu~nej a.s. žilina 
pod ~. 4600043508-604 zo di% 30.05.2018, najma: 

• v predmetnej lokalite sa nachádzajú energetické zariadenia - NN vzdušné vedenia nadzemne a 
podperné body, VN podzemné vedenia 

• od energetických zariadeni dodrža~~ ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpe~né 
vzdialenosti podra prislušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22 kVod krajného vodi~a na 
každú stranu 10 m, NN vzdušné vedenie od krajného vodi~a na každú stranu 1 m, VN a NN zemné 
káblové vedenie na každú stranu 1m) 

• pri realizácii výkopových prác, nenaruši~~ celistvos~~ uzenMovacej sústavy 
• pri manipulácif mechanizmami v blizkosti elektroenergetických zariaderd, jako aj pfi prácach 

v ochrarmom pasme v ich bezprostrednej blizkosti, je potrebné bezpodmiene~ne predjedna~~ postup 
prác na stredisku fidržby ~adca 

• pred zahrnutim dotknutých energetických zariadeni musi realizátor prizva~~ zástupcu SSD 
z prfslušného strediska na kontrolu zariadenia, co potvrdia zápisom do stavebného dennika 

• v súbehu a Icrižovani zemných káblových vedeni dodrža~~ manipula~ný priestor min. 1 m na každú 
stranu 

12. V d'alšom stupni povorovania stavby dodrža~~ podmienky SPP — Distribúcia a.s. žilina 
• dodrža~~ podmienky stanovené v stanovisku pod ~. TDNS/0423/2018/Ki zo dria 06.06.2018 

13. V d'alšom stupni povorovania stavby dodrža~~ podmienky Slovak Telekom a.s. Bratislava 
• dodrža~~ podmienky stanovené v stanovisku pod ~. 6611804696 zo d~ia 19.02.2018 
• dodrža~~ plat-16 predpisy podra STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vederú v pinom rozsahu, 

zabezpe~i~~ presné vytý~enie podzemných vedeni a zariadeni, ich pripadml ochranu podra platných 
noriem a predpisov za odborného dozoru správcu 

14. V d'alšom stupni povorovania stavby dodrža~~ podmienky Žilinského samosprávneho kraja pod 6. 
05560/2018/0SM-5 zo d~ia 04.09.2018 

• po realizácii stavby musia bye terénne fipravy uvedené do pôvodného stavu 
• investor z9dpoveda za všetky pripadné škody, ktoré budú spôsobené pfi realizádi predmetnej 

stavby 
• dbat' na bezpe~nos~~ a zamestnancov a študentov školy jako aj ostatných obyvate~ov 
• v pripade potreby investor zabezpe~i a osadf na vlastné náklady do~asné dopravné zna~enie 
• v pripade, že po~as výkonu stavebných prác dôjde k zne~isteniu vozovky cesty 11/487, je investor 

povinný zabezpe~if vy~istenie vozovky bezprostredne po jej zne~isteni 
• stavebné pi-ace nesmú obmedzif aplynulos~~ a bezpe~nos~~ cestnej premávky na ceste II. triedy, 

stavebný material a zeminu z výkopov uskladni~~ mimo telesá cesty 
• v pripade akéhokorvek zásahu do telesa cesty 11/487 požiada~~ Správu ciest žSK o vyjadrenie a 

následne dat' teleso cesty do pôvodného stavu 
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15. V d'alšom stupni povorovania stavby dodrža~~ podmienlcy LIDL uvedené v stanovisku zo dim 
12.09.2018: 

• v priebehu výstavby nevyuživa~~ pozemky LIDL na parkovanie vozidiel stavby a skládky materidlu 
• výstavba nesmie obmedzif prevádzku a bezpe~nos~~ na karkovisku LIDL a zásobovanie predajne 
• vykonávanie stavebných prác bude realizované výhradne na pozemku p.~. CKN 3438/1 v 
~adca 

• parkovisko LIDL jako ani ostatné pozemky spolo~nosti nebudú využivané na prejazd stavebných 
mechanizmov 

• pripadné škody spôsoboné výštavbou, budú bezodkladne odstratiované a nahlásené zástupcom 
spolo~nosti LIDL p. Rostislav Valový 0904 404 102 

• stavba bude bez výhrad rešpektova~~ obmedzenia vyplývajúce z prevádzkových hodfn parkoviska 
LIDL, ktoré je zatvorené (neprejazdné) mimo prevádzkových hodin predajne a slúži výlu~ne pre 
potreby zálcaznikov predajne LIDL 

• ~as~~ preložky vedenú cez križovatku ciest Palárikova — Okružná, realizova~~ v etapách alebo 
pretlakom tak, aby bolo možné plynulé zásobovanie predajne a komfortný pristup zákaznikov 
predajne LIDL 

• stavebnik predlaf návrh na majetkovo právne riešenie k navrhovanému trasovaniu do vydania 
rozhodnutia na realizáciu stavby. 

16. V d'alšom stupni PD preukáza~~ formou projektu organizácie výstavby spôsob uskuto~nenia stavby 
s potrebnými plochami zariadenia staveniska, dopravným napojenim staveniska a nevyhnutnými 
zábermi. Pri návrhu minimalizova~~ negativne vplyvy uskuto~flovania stavby na susedné pozemky, 
trvalé porasty a stavby. 

K stavbe sa vyjadrili prislušné orgány: 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železni~nej dopravy, odbor dráhový stavebný úrad, 

Okresné riaditerstvo Hasi~ského a zdchranného zboru v ~adci, Olcresný úrad ~adca, odbor cestnej 
dopravy a poz. Komunikácii ~adca, Okresný Arad ~adca, odbor starostlivosti o Iivotné prostredie, 
Regionálny úrad verejného zdravotnictva ~adca, Slovak Telekom a.s., Slovenský vodohospodársky 
podnik š.p. Pieš~any, SPP - distribúcia, a.s. Bratislava, Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, 
Stredoslovenská distribu~nd, a.s. Žilina, Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditerstvo, 
Odbor expertizy, železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditerstvo Žilina, 

Rozhodnutie o námietkach fi~astnikov konania: 
V priebehu územného konania zo strany ú~astnikov konania a dotknutých orgánov štátnej 

správy neboli vzriesené žiadne námietky, pripomienky dotknutých orgánov boli akceptované a sú 
zapracované do podmienok tohto rozhodnutia. 

Toto rozhodnutie plat' v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 2 roky odo clfia nadobudnutia 
právoplatnosti. Nestrati však platnos~, ak v tejto lehote bude podaná žiados~~ o vydanie stavebného 
povolenia. 

Stavba nie je v kolizii s platnou územno - plánovacou dokumenta'ciou mesta  N mesta 
~adca) schváleitou uznesenim mestského zastupiterstva ~. 96/2007 na zasadnuti di-1'a 27.07.2007. 

OD6VODNENIE 

Mesto ~adca obdržalo od navrhovatera: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrickd 
cesta 1960, 010 57 Žilina, návrh na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu: "SKV Žilina - ~adca - 
ul. Palárikova - rekonštrukcia vodovodu" na pozemkoch register "C" parc. ~. 1838/1, register "C" parc. 
~. 3290/1, register "C" parc. ~. 3290/3„ register "C" parc. 6. 3425, register "C" parc. ~. 3435/1, register 
"C" parc. 6. 3435/6, register "C" parc. 6. 3438/1, register "C" parc. ~. 3462, register "C" parc. 6. 4224, 
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register "C" parc. ~. 4436/1 v katastrálnom úzetni ~adca. Uvedeným &tom bolo za~até ázemné 
konanie. 

Mesto ~adca, ako prfslušný stavebný Arad, podra § 117 zákona ~. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovanf a stavebnom poriadku v platnom zneni /stavebný zákon/ v súlade s § 36 stavebného zákona 
oznámilo d~'a 04.04.2019 za~atie Azemného konania všetkým známym A~astnikom konania 
a dotknutým orgánom a &la 29.04.2019 vykonalo ústne konanie spojené s miestnym zis~ovanim. 
Ostatným A~astrn"kom bolo konanie oznárnené verejnou vyhláškou podFa § 36 ods. 4 stavebného 
zákona. 

V uskuto~nenom územnom konani bob návrh na vydanie Azemného rozhodnutia preskAmaný 
z hradisk uvedených v ustanoveni § 37 ods. 2 stavebného zákona a prejednaný s A~astnikmi konania 
a dotknutými orgánmi. 

V priebehu Azemného konania zo strany A~astnikov konania a dotknutých orgánov štátnej 
správy neboli vznesené žiadne námietky, pripomienky boli akceptované a sú zapracovand do 
podmienok tohto rozhodnutia. 

Stavebný Arad posúdil návrh na umiestnenie stavby podra § 37 stavebného zákona a zistil, že 
jej umiestnenie zodpovedá hradiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. le týrnto Hadiskám 
neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. 

Toto rozhodnutie stráca platnos~~ dfiom, ked' stavebnému úradu bude doru~ené oznámenie 
navrhovatera alebo jeho právneho ndstupeu o torn, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie 
vz~ahuje. 

Stavba nie je v kolízii s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (OPN mesta 
~adca) schválenou uznesenim mestského zastupiterstva 6. 96/2007 na zasadnuti dfia 27.07.2007. 

POU~ENIE 

Podra § 53 a 54 zákona ~. 71/1967 Zb. o správnom konanf v znení neskoršich predpisov možno 
proti tomuto rozhodnutiu poda~~ do 15 dni odo dfia jeho doru~enia odvolanie na Mesto ~adea /adresa: 
Mestský Arad, oddelenie dopravy, OP a SP, Námestie slobody 30, 022 27 ~adcal. Toto rozhodnutie nie 
je možné preskAma~~ súdom podra zákona 6. 99/1963 Zb. Ob~iansky súdny poriadok v zneni. zákona 6. 
424/2002 Z.z., pokid nebol vy~erpaný riadny 9 ravný prostriedok. 

• 
~~J ; 

ng. Mi GURA 
~P  ~~ pia tor mesta 

Priloha pre navrhovatel'a: 
-  overená projektová dokumentkia pre &mine konanie pre navrhovatera 

Dorn& sa: 
t~astnici konania 
1. Severoslovenske voddrne a kanalizácie, a.s., 136rická cesta stlp. 6. 1960, 010 57 Žilina 
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2. vlastníci stavieb a pozemkov, ktorých vlastnicke alebo iné práva môžu byt' navrhovanou stavbou 
priamo dotknuté - nakorko sa jedná o liniovú stavbu v zmysle § 42 ods. 2 stavebného zákona sa 
rozhodnutie doru~uje verejnou vyhláškou. 

3. vlastnici susedných stavieb a pozemkov, ktorych vlastnicke alebo iné práva môžu bye navrhovanou 
stavbou dotknuté - nakorko sa jedná o liniovú stavbu v zmysle § 42 ods. 2 stavebného zákona sa 
rozhodnutie doru~uje verejnou vyhláškou. 

Dotknuté orgány 
4. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železni~nej dopravy, odbor dráhový stavebný úrad, 
Nátnestie slobody súp. 6. 6, 810 05 Bratislava 
5. Ms0 ~adca, refer& dopravy 
6. MsÚ ~adca, referát správy majetku 
7. Okresné riaditerstvo Hasi~ského a záchranného zboru v ~adci, Andreja Hlinku súp. 6. 4, 022 01 
~adca 
8. Okresné riaditerstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát ~adca, Palárikova súp. ~. 
977, 022 01 ~adca 
9. Okresný úrad ~adca, odbor cestnej dopravy a poz. komunikácii, Palárikova súp. 6. 91, 022 01 
~adca 
10. Okresný Arad ~adca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. ~. 91, 022 01 ~adca 
11. Okresný úrad ~adca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova sap. ~. 95, 022 01 ~adca 
12. Regionálny Arad verejného zdravotnictva, Palárikova súp. ~. 1156, 022 01 ~adca 
13. Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštová. súp. 6. 1, 010 01 žilina 
14. Slovenský vodohospodársky podnik š.p, Odštepný závod Pieš~any, Nábrežie I. Krasku súp. ~. 3, 
921 80 Pieš~any 
15. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. ~. 44, 825 19 Bratislava 
16. Správa ciest žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa súp. ~. 104, 010 01 Žilina 
17. Stredoslovenská distribu~ná, a.s., Pri Raj~ianke súp. ~. 2927/8, 010 47 žilina 
18. Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditerstvo, Odbor expertizy, Klemensova súp. ~. 8, 
813 61 Bratislava 
19. Železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditerstvo Žilina, 1. mája súp. ~. 34, 010 01 Žilina 

Toto rozhodnutie musi bye vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledný deri 
lehoty vyvesenia je d~iom,doru~enia. 

VYVESENt D~A:  40 • -?° 7  ZVESENt D~A:   

Pe~iatka a pods o esenie a zvesenie 

Správny poplatok podra zákona ~. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znenf neskorgfch predpisov položky 59 pfsm. a ods. 2 vo 
vý§ke 100.00 E bol zaplatený.  
Tel.: 041/4302214  ItO: 313971  Bankov~~ spojenie: VÚB, a.s., ~adca E-mail: sekretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218  DI~: 2020552974  ~. O.: 7224-322/0200  Internet: ww Nk.mestocadca.sk   
Adresa: Mestský úrad ~adca, Námestie slobody 30, PSC: 022 01 
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