OKRESNÝ ĹJRAD ŽILINA
odbor výstavby a bytovej politiky
Vysokoškolakov '6. 8556/33B, 010 08 Žilina

ROZHODNUTIE

čislo: OU-ZA-OVBP2-2018/02299-2/Pál

Žilina 11.07.2018

Okresný drad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky (d'alej len „Olj Žilina — OVBP")
ako prislušný stavebný Arad podra ust. § 117b zákona č. 50/1976 Zb. o itzemnom plánovani
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len „Stavebný
zákon") v zneni zákona č. 540/2008 Z. z., ktorým sa met-1i a dopĺria zákon 6. 669/2007 Z. z. o
jednorazových mimoriadnych opatreniach v priprave niektorých stavieb diarnic a ciest pre
motorové vozidlá a o dopineni zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuternosti
(katastrálny zákon) v zneni neskoršich predpisov v znení zákona č. 86/2008 Z. z. a o zmene a
dopineni niektorých zákonov (d'alej len „Zákon č. 669/2007 Z. z."), o podanej žiadosti
navrhovatera: Národná diarničná spoločnosr, a.s.
/CD:

35 919 001

so sidlom:

Dtibravski cesta č. 14, 841 04 Bratislava

o prediženi platnosti fizemného rozhodnutia stavby:
„Diarnica D3 Oščadnica — Čadca, Bukov, 2. polprofil
Oščadnica, Horelica, Čadca
na pozemkoch v
parc. 6.: neuvádza sa
(vyplýva z ust. ,§* 2 ods. 3 zákona č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie
pripravy výstavby dialnic a ciest pre motorové vozidlá v zneni neskoršich predpisov (d'alej len
„Zákon č. 129/1996 Z. z.), takto
rozhodol:
podra § 40 ods. 3 Stavebného zákona platnosť Azemného rozhodnutia vydaného Obvodným
ilradom Žilina, Odborom výstavby a bytovej politiky pod č.s.: ObU-ZA-OVBP2/B/2013/006612/Pál zo &la 24.06.2013, právoplatného dila 09.08.2013, o umiestneni vyššie označenej stavby,
predlžuje do 31.12.2023.
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Podra § 40 ods. 4 Stavebného zákona územné rozhodnutie je závdzné aj pre právnych
nástupcov jeho navrhovatera a ostatných účastnikov územného konania.
Podmienky vyplývakice zo zivizných stanovisk dotknutSrch orginov:
k prediženiu času platnosti územného rozhodnutia na stavbu: „Diarnica D3 Oščadnica —
Čadca, Bukov, 2. polprofil" si dotknuté orgány uplatnili požiadavky na ochranu nimi
sledovaných zdujmov podra osobitných predpisov:
- v zmysle stanoviska Dopravného úradu pod č.: 13248/2018/ROP-002-P/22278-Hu zo
dňa 04.06.2018: „Dopravný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy v civilnom letectve v
zmysle ustanoiienia § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký
zákon) a o zmene a dopineni niektorých zákonov v zneni neskoršich predpisov s
poukazom na ustanovenie § 126 ods. 1 zákona 6. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a
stavebnom poriadku (stavebný zá/con) v znent neskoršich predpisov vydal ako Letecký
úrad Slovenskej republiky (právny predchodca Dopravného úradu) pre danú stavbu
záviizné stanovisko 6. 11252/313-2680-P/2011 zo dňa 19.10.2011 s podmienkami, ktoré
nad'alej zostávajú v platnosti:
Stavebnik je povinný zaistit', aby o dokončeni SO 601 a SO 602 - Opravy VVN vedeni
bola Dopravnému úradu podaná správa spolu s fotodokumentáciou stoliarov
umiestnených pri telese diarnice a zemniacich lán medzi týmito stožiarmi (v pripade
možnosti liadame fotodokumentáciu zaslat' elektronickou poštou).
Nakolko stavebné objekty úpravy VVN vzdušných vedeni (SO 601 a SO 602) môžu
z hradiska predpokladu -výskytu nizkych letov vrturnikov leteckej záchrannej služby tvorir
význačné prekážky, Dopravný úrad odporúča tieto stavebné objekty označif leteckým
prekálkovým značenim v zmysle predpisu L 14 LETISKÁ zvdzok) - Navrhovanie a
prevádzka letisk, Hlava 6, ktorý vydalo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii
Slovenskej republiky dňa 24.10.2006, a to nasledovne:
Na stožiaroch, ktoré budú umiestnené najbližšie k miestu križovania vzdušných vedeni
VVN s telesom diarnice sa odporúča z realizovat' miter denného prekáikového
značenia. Náter má byt' zrealizovaný prostrednictvom 7 pruhov po celej výške
stožiarov, pričom výška pruhov sa prispôsobuje typu stožiara, tzn. výška jedného
pruhu tvori 1/7 celkovej výšky stožiara. Použité musia byt' striedavo farby červená
alebo oranžová a biela, pričom vrchný a spodný pruh musi byt' červený alebo
oranžový (tzn. štyri pruhy červeneoranžove a tri biele). Na náter červenej resp.
oranžovej farby must' byt' použitá farba oranžová návestná č. 7550 alebo červená
rumelková el 8140 podia STN 673 067, iný odtieň červenej, resp. oranžovej farby musi
byt' vopred odstihlasený Dopravným úradom.
Na zemniacich lanách vzdušných vedeni VVN sa odporúča v úseku medzi vyššie
uvedenými stožiarmi (land križujace diarnicu) umiestnit' markéty gurovitého tvaru.
Markéty majú byr jednofarebné, a to farby červenej alebo oranžovej a farby bielej.
Umiestnené majú byt' striedavo vo vzdialenosti maximálne 30 m pri priemere markéru
60 cm; 35 m pri priemere 80 cm a 40 m pri priemere markéru 130 cm."
Nimietky a pripomienky fičastnikov konania:
- neboli Vznesené.

Odlivodnenie
Obvodný Arad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky pod č.s.: ObU-ZAOVBP2/B/2013/00661-2/111 zo dňa 24.06.2013 vydal fizemné rozhodnutie o umiestneni stavby:
„Diarnica D3 Oščadnica — Čadca, Bukov, 2. polprofil", na pozemkoch v kat. fizemiach:
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Oščadnica, Horelica, Čadca, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.08.2013.
Podra § 40 ods. 1 Stavebného zákona rozhodnutie o umiestneni stavby a rozhodnutie o
využiti územia plati dva roky odo dňa, ked' nadobudlo právoplatnost a rozhodnutie o umiestneni
liniovej stavby plati tri roky odo dňa, ked' nadobudlo právoplatnost; ak stavebný úrad neural v
odôvodnených pripadoch dlhšiu lehotu; nestráca však platnosr, pokiar bola v týchto lehotách
podaná žiadosf o stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne úpravy, práce a zariadenia
podia tohto zákona (Ş 71 ods. 1), alebo ak sa začalo s využitim eizemia na určený
Podra § 40 ods. 3 Stavebného zákona čas platnosti územného rozhodnutia môže stavebný
úrad predilif na liadosf navrhovatera, ak ju podal pred uplynutim lehoty.
Pred uplynutim päťročnej lehoty platnosti vyššie označeného fizemného rozhodnutia,
navrhovater: Národná diarničná spoločnosť, a.s., IČO: 35 919 001, so sidlom Dítbravská cesta č.
14, 841 04 Bratislava podal dňa 30.04.2018 na OfJ žilina — OVBP žiadosť o prediženie času
platnosti tohto územného rozhodnutia s odôvodnenim: „Vzhradom na prehodnotenie dlhodobého
investičného plánu a zdrojov financovania diarničných stavieb bola predmetná stavba zaradená
na realizáciu po roku 2020. Z uvedeného dôvodu nebola podaná liadosf o stavebné povolenie do
piatich rokov od nadobudnutia právoplatnosti."
OÚ Žilina — OVBP oznámil listom pod 6.: OU-ZA-OVBP2-2018/022099-1/Pál zo dňa
30.11.2016 začatie konania o prediženi času platnosti Azemného rozhodnutia.
Podra § 2 ods. 4 Zákona 6. 129/1996 Z. z. stavebný Arad nariadi ústne konanie alebo
miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konani, ktorú nemožno odstrániť bez
fistneho konania alebo miestneho zisťovania. Nakorko v predmetnorn konani takáto prekážka
nenastala a na predmetml stavbu bolo Obvodným firadom Žilina, odborom výstavby a bytovej
politiky vydané vyššie označen6 tizemné rozhodnutie, OfJ Žilina — OVBP nenariadil Astne
pojednávanie a v stilade s ust. § 3 ods. 3 Zákona 6. 669/2007 Z. z. vyzval jednotlivo dotknuté
orgány, aby svoje záväzné stanoviská a vyjadrenia uplatnili najneskôr v určenej lehote 7
pracovných dni odo dňa doručenia oznámenia. fJčastnikov konania OÚ Žilina — OVBP vyzval
verejnou vyhláškou s tým, že svoje námietky a pripomienky si môžu uplatniť v tej istej lehote,
ako dotknuté orgány, inak nebude na ne prihliadnuté.
K oznámenému konaniu bolo v elektronickej podobe autorizovanej podra osobitného
predpisu dňa 04.06.2018 doručené stanovisko dotknutého orgánu — Dopravného firadu pod č.:
13248/2018/ROP-002-P/22278-Hu zo dňa 04.06.2018. Podmienky uplatnené Dopravným
&adorn v stanovisku OÚ Žilina — OVBP preniesol do výrokovej časti rozhodnutia a navrhovater
je povinný ich dodržať.
Očastnikmi konania neboli vznesené námietky a pripomienky.
OÚ Žilina — OVBP posúdil dlivody uvidzané navrhovaterom a žiadosti na
predIženie'jeho platnosti vyhovel a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Pou č enie
Proti tomuto rozhodnutiu je možno sa, podra § 53 a 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1976 Zb. o
správnom konani (správny poriadok) v zneni neskoršich predpisov, odvolať do 15 dni odo dňa
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doručenia rozhodnutia na 00 Žilina — OVBP, so sidlom Vysokoškolákov č. 8556/33B, 010 08
Žilina. 0 odvolani rozhodne Ministerstvo dopravy a výstavby SR so sidlom v Bratislave.
Rozhodnutie je možné preskínnat' stidom podra prislušných ustanoveni Správneho
aldneho poriadku.
Uraq

19

RNDr. Ivana žureková
vedúca odboru

Rozhodnutie o prediženi platnosti územného rozhodnutia sa ňčastnikom konania oznamuje
v sňlade s ust. § 4 ods. 1 Zákona č. 669/2007 Z. z. verejnou vyhláškou, ktorá musi byt' vyvesená po
dobu 15 did na áradných tabuliach mesta Čadca a obce Oščadnica, na ich webovSrch sidlach, ak ich
majú zriaden6, na úradnej tabuli (AT žilina — OVBP a na webovom sidle Okresného áradu žilina.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Mesto Čadca a obec Oščadnica bezodkladne oznámia
skutočnosf o vyvesenf a zveseni tohto oznámenia OÚ lilina — OVBP.
Vyvesen6 od:

,e3

„?.0 1,8

Vyvesené do: .Y
Pečiatka a pod o
potvrdzujíicej

Zvesené dňa:

„?076-7

'e a zveseniet--

MEST
Doruči sa
1. Národná diarničná spoločnosť, a.s., Dlíbravská cesta č. 14, 841 04 Bratislava,
2. dotknuti íičastnici konania — doručovanie verejnou vyhláškou v sAlade s ust. § 3 ods. 3 Zákona č.
669/2007 Z. z.,
3. doticnuté obce so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky na dradnej tabuli obci a na ich
webovom sidle, ak ho majú zriadené:
— Mesto Čadca — primátor mesta, Námestie Slobody č. 30, 022 01 Čadca (+ jeden exemplár na
vyvesenie),
— Obec Oščadnica — starosta obce, Nám. M. Bernáta 6. 745, 023 01 Oščadnica (+ jeden
exemplár na vyvesenie),
Na vedomie
4. Ministerstvo dopravy a výstavby SR — sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácii,
Námestie slobody so. 6, P.O. Box 100, 810 05 Bratislava,
5. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného
hygienika Žilina, Hviezdoslavova 6. 48, 010 01 Žilina,
6. Ministerstvo dopravy a výstavby SR — sekcia lelezničnej dopravy a drill, odbor dráhovy
stavebný firad, Námestie slobody č. 6, P.O. Box 100, 810 05 Bratislava,
7. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového
hosp"odárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Eudovita Štura č. 1, 812
35 Bratislava,
8. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, thud centrálnej logistiky a správy majetku štátu,
odbor správy majetku štátu, Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava,
9. Ministerstvo vmítra Slovenskej republiky, Prezidium policajného zboru, odbor dopravnej policie,
Račianska č. 45, 812 72 Bratislava,
10. Dopravny úrad, Divizia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava,
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11. Kraj sk6 riaditerstvo PZ SR, krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho č. 26, 010 75 Žilina,
12. Kraj sk6 riaditerstvo HaZZ v Žiline, Namestie Požiarnikov č. 1, 010 01 Žilina,
13. Krajský pamiatkovy Arad Žilina, Mariánske námestie č. 19, 010 01 Žilina,
14. Olcresny Arad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Palárikova 6. 91, 022 01
Čadca,
15. Okresný Arad Čadca, odbor krizového riadenia, Palárikova č. 91, 022 01 Čadca,
16. Okresny Arad Čadca, Pozemkový a lesný odbor, Palárikova č. 95, 022 01 Čadca,
17. Olcresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o životného prostredia v Čadci (štátna správa ochrany
prirody a krajiny), ul. Horná č. 2483, 022 01 Čadca,
18. Olcresny Arad Čadca, odbor starostlivosti o životného prostredia v Čadci (štátna vodná správa), ul.
Horná 6. 2483, 022 01 Čadca,
19. Okresny Arad Čadca, odbor starostlivosti o životného prostredia v Čadci (štátna správa
v odpadovom hospodárstve), ul. Horná č. 2483, 022 01 Čadca,
20. Štátna ochrana prirody Slovenskej republiky, Regiondlne centrum ochrany prirody v Ndmestove,
Správa Chránenej krajinnej oblasti KYSUCE, U Tomali 'C. 1511, 022 01 Čadca,
21. Obvodný banský Arad v Prievidzi, Matice slovenskej č. 10, 971 22 Prievidza,
22. Žilinsky samosprávny kraj — odbor dopravy, Kornenského 6. 48, 011 09 Žilina,
23. Slovenská správa ciest IVSC, M. Rázusa č. 104, 010 01 Žilina,
24. SVP, š.p., Nábrelie I. Krasku č. 834/3, 921 80 Piešťany,
25. SEVAK, a.s., Werrická cesta č. 1960, 010 57 Žilina,
26. SPP - distribúcia, a.s., Mlynsk6 nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
27. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke č. 2927/8, 010 47 Žilina,
28. Slovenská elektrizačná a prenosová sAstava, a.s., Mlynsk6 Nivy č. 59/A, 824 84 Bratislava 26,
29. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava,
30. Energotel, a.s., Jána Milca č. 44, 010 01 Žilina,
31. MICHLOVSKY, spol. s r.o., UC 2 — Adržbov6 centrum Banská Bystrica, Zvolenská, cesta 6. 21,
974 US-Bans-1(d Bystrica (Orange Slovensko,
32. Železnice SR Bratislava, Generálne riaditerstvo, odbor expertizy, Klemensova č. 8, 813 61
Bratislava 1,
33. Železnice SR Bratislava, Oblast/16 riaditerstvo Žilina, ul. 1. mája 6. 34, 010 01 Žilina,
c/o:
34. spis.
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