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             SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok 

                                Nám. SNP  2/2 , 015 01  Rajec 
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ROZHODNUTIE 

 O UMIESTNENÍ   STAVBY 
 

Žiadateľ :    Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec 
                      IČO 321575 

 

podal dňa   3.1.2017     žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby  : 

 

                               Cyklochodník Rajec – Šuja 
 

Objektová skladba : 

SO 01 Cyklochodník 

SO 02 Dažďová kanalizácia 

SO 03 Vonkajšie osvetlenie 

 

v katastrálnom území: Rajec, parc. CKN č. 2142/2 (EKN č. 7064), CKN č. 2142/5 (EKN č. 7011/2) 

 

    Obec Ďurčiná, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v 

znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku  v znení neskorších predpisov  a  doplnkov  posúdil žiadosť o vydanie územného 

rozhodnutia v zmysle § 37 stavebného zákona a v súlade s ust. §35, §36, § 37 a § 39a stavebného 

zákona v územnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto :  

  

podľa  §39a stavebného zákona sa   

 

 

                              POVOĽUJE   UMIESTNENIE   STAVBY 
 

                                 Cyklochodník Rajec - Šuja 
                          
Objektová skladba : 

SO 01 Cyklochodník 

SO 02 Dažďová kanalizácia 

SO 03 Vonkajšie osvetlenie 

 

v kat. území :    Rajec, parc. CKN č. 2142/2 (EKN č. 7064), CKN č. 2142/5 (EKN č. 7011/2) 
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Podmienky umiestnenia stavby : 
1. Stavba bude umiestnená v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou  vypracovanou 

PROFIM s.r.o. Ing. Pavol Matys, Závodská cesta 4, Žilina, ktorá je súčasťou  tohto územného 

rozhodnutia pre stavebníka. 

  

2. Objektová skladba : 

SO 01 Cyklochodník 
  Cyklochodník medzi mestom Rajec a obcou Šuja, pravostranne pozdĺž cesty 1/64 dĺžky 467,10 
  m, šírka 2,5m. Súčasťou stavby je i návrh odvodňovacích zariadení - uličné vpusty, žľaby, 
  rigoly, predĺženie priepustu a zdrž ako súčasť chodníka. 

Trasa začína v Rajci na existujúcom chodníku, pokračuje pozdĺž cesty 1/64 v intraviláne a 

extraviláne mesta a končí v katastri obce Šuja pri reštaurácií EDEN. 

 

SO 02 Dažďová kanalizácia 
  Účelom objektu je odvedenie zrážkových vôd z komunikácie - cesty 1/64 v úseku 
  projektovaného cyklochodníka. Zrážkové vody z komunikácie, gravitujúce k navrhovanému 
  cyklochodníku, budú odvádzané dažďovými vpustami do navrhovanej dažďovej kanalizácie. 
  Navrhovaná kanalizácia bude zaústená do existujúceho priepustu BT600 mm, ktorý je vedený 
  pod cestou 1/64 a vyústený do toku Rajčanka. V mieste zaústenia dažďovej kanalizácie do 
  priepustu sa vybuduje kanalizačná šachta. 
 

SO 03 Vonkajšie osvetlenie 
      Osvetlenie cyklochodníka je navrhnuté  LED svietidlami osadenými na oceľových 
      osvetľovacích stožiaroch žiarovo zinkovaných, typ OS UD 89/10 na výložniku V1T-05-D89 
      Stožiare V.O. sa budú osadzovať vedľa cyklochodníka do betónového základu, 0,5m od  
      obrubníka. Nakoľko základ sa bude robiť vo svahu je nutné aby podzemná časť základu bola 
      min. 1,6m. Počet osvetľovacích stožiarov : 15 ks. 
 

3. Vyjadrenia účastníkov konania a orgánov štátnej správy :  

      < SEVAK a.s. Žilina – vyjadrenie č. O17000842/LKo zo dňa 16.1.2017 – súhlasí so stavbou 

         pri dodržaní pripomienok :       

1. V záujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod (VV) LT DN 110 mm v správe 
našej spoločnosti, ktorý požadujeme plne rešpektovať a zachovať. Situáciu s orientačným 
zákresom inžinierskych sietí Vám zasielame v prílohe. 

2. Upozorňujeme, že musí byť dodržaná STN 73 6005 pri súbehu a križovaní VV s ostatnými 
vedeniami. 

3. Investor stavby je povinný priamo v teréne vytýčiť podzemné vedenia ako aj prípadné 
vodovodné prípojky (VP) a vodomerné šachty (VŠ). Vytýčenie uvedených našich vedení 
Vám cez objednávku vykoná naša organizácia (p. Hyčko tel. 0907 020456). VP a VŠ sú 
majetkom napojených nehnuteľností. Informácie o týchto objektoch Vám poskytnú majitelia 
nehnuteľností. 

4. V zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 
odsek 2 sa vymedzuje pásmo ochrany VV v šírke 1,5 m (do DN 500 mm vrátane) od 
pôdorysného bočného okraja potrubia na obidve strany. 

5. V pásme ochrany je zakázané znižovať krytie potrubia a vykonávať zemné práce, terénne 

úpravy, stavby, umiestňovať konštrukcie - iné podobné zariadenia, vykonávať činnosti, 

ktoré obmedzujú prístup k VV a VK, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav. 

 

      < Slovak Telekom a.s. Bratislava – vyjadrenie č. 6611601344 zo dňa 21.1.2016 – v záujmovom 
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         území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií, stavebník je povinný  

         rešpektovať nasledovné :  

         1.Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a 

         zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti 

         rušeniu. 

         2.Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade 

         zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné 

         číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť 

         podľa bodu 3. 

         3.Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý 

         podal    uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. alebo zasahuje do 

        ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby),  

        vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo 

        preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: 

        Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 41 5001398.  

        4.V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do 

        projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto   

        povinnosti zodpovedá projektant. 

        5.Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je 

        potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom 

       dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 

       6.Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať  

       podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas 

       výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok 

       podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. 

       7.V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

       telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s., je potrebné zo strany 

       žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

       8.Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností  

       podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

       9.V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 

       dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť  

       zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník 

       povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa 

       môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové 

       trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na 

       povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 

       10.Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe 

       samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju 

       odovzdáte technikovi: 

       Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 41 5001398, 0902719389 

  V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. 

       11.Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov 

       dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak 

       Telekom, a.s. 

       12.Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je 

       oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez 

       súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s. 

mailto:rastislav.kubik@telekom.sk
mailto:rastislav.kubik@telekom.sk
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       13.Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na  

        telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie 

        doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

        14.Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 

        elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

 

      < SPP – D. a.s. Bratislava – vyjadrenie č. TD/NS/0040/2017/Ki zo dňa 17.1.2017 – súhlasí 

         s umiestnením stavby za podmienok : 

         - Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je 

         stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení 

         na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., 

         Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom 

         online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-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 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu, 

   - stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení  

   zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marián Kuchár, tel.č. +421 41 242 4107) najneskôr 7 

  dní pred zahájením plánovaných prác, 

  - stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 

  činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly 

  prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie 

  (obnovy) plynárenských zariadení, 

  - stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 

  realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

      - stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 

      m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN  

      73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez 

      použitia strojových mechanizmov, 

  - ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 

  kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 

  obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej 

  fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 

  - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s 

  nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, 

  - odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené 

  proti poškodeniu, 

  - stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho 

  doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky 

  zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, 

  - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 

  ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727, 

  - upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení 

  podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie 

  povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa 

  ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,- €, 

  - stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 

 Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky 

http://www.spp-distribucia.skf/
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 uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických 

 pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 02, TPP 702 10, 

 - stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 

 ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

 - stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 

 plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 

 a TPP 906 01, 

 - stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o 

 energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod., 

        OSOBITNÉ PODMIENKY: 

- V mieste križovania cyklochodníka s VTL plynovodom DN500 požadujeme predĺžiť 

 existujúcu chráničku DN700 tak aby presahovala cyklochodník a pätu svahu o 1,0 m 

- Požadujeme doplniť PD dodatočne osadenej chráničky a pred realizáciou 

 odsúhlasiť s prevádzkovateľom  

 - Na práce v ochrannom pásme plynovodu musí byť vydané “Povolenie na činnosť v  

 ochrannom pásme“ technikom prevádzky 

 

      < SSE – D. a.s. Žilina – vyjadrenie č. 4600031134 zo dňa 27.1.2017 – stanovisko : 
         1.V predmetnej lokalite katastra mesta Rajec chodníka Rajec-Šuja na parcelách KN 2142/5, 
         2142/2 sa nachádzajú nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné NN 
         vedenia. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese 
         ako prílohu tohto vyjadrenia, (červenou prerušovanou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou 
         plnou VN vedenia 22kV podzemné zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné, zelenou 
         plnou NN podzemné) 
         2.Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 
         251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN vzdušné vedenie 
         22kV od krajného vodiča na každú stranu 10.metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča 
         na každú stranu 1.meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1.meter) Pri 
         realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. 
         3.Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie 
         presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. 
         4.Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe objednávky 
         smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@sse-d.sk vytýči určený pracovník SSE-D, 
         5.Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako aj pri 
         prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne 
         predjednať postup prác na stredisku Údržby Žilina a okolie. 
         6.Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor 
         prizvať zástupcu SSE - D z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia 
         zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia. 
         7.V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor 
         min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich 
         zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia. 
         8.Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj 
         vedenia tretích osôb. 
 

     < Okresný úrad v Žiline, odd. OPaK – vyjadrenie č. OU-ZA-OSZP3-2017/004540-002/Bal zo 

        dňa 10.1.2017 – nemá námietky za akceptovania podmienok : 

• Výrub drevín realizovať len v trase chodníka a v termíne od 1.10-31.3 aktuálneho 

roka. 

• V prípade porušenia pôdneho krytu stavebnou činnosťou ako aj sprievodnými 

aktivitami stavebník zabezpečí opatrenia na zamedzenie šírenia inváznych druhov 

rastlín. Taktiež bude zabezpečované odstraňovanie nepôvodných druhov, ktoré sa 

samovoľne šíria a vytláčajú pôvodné druhy v zmysle (§ 7 zákona). 

mailto:prevadzkovatel@sse-d.sk
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• Odpad vzniknutý pri stavbe, vrátane prebytočnej výkopovej zeminy bude umiestnený 

na riadenú skládku odpadov. 

 

     < Okresný úrad v Žiline, odd. ŠVS – vyjadrenie č. OU-ZA-OSZP3-2017/004541-002/Ros zo dňa 

30.1.2017 – súhlasí so stavbou za splnenia pripomienok : 

   1.Na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd vodného toku Rajčanka, je 
   potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy na osobitné ožívanie vôd v zmysle § 21 ods. 
   1 písm. d) vodného zákona, ktoré vydá tunajší úrad na základe žiadosti a príslušných  
   podkladov   (súhlas správcu vodného toku Rajčanka a súhlas správcu komunikácie) 
   2. Stavebný objekt - SO 02 Dažďová kanalizácia - má charakter vodnej stavby podľa § 52 
   vodného zákona, ktorý však bude povoľovať v zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o 
   pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov špeciálny stavebný úrad pre pozemné 
   komunikácie - orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie. Stavba však môže byť povolená 
   až po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na osobitné užívanie vôd 
   3. Zemné práce v blízkosti vedení vodovodného a kanalizačného potrubia resp. ich križovanie 
   odsúhlasiť s ich správcami 
   4. Výkopovú zeminu zo stavby a stavebný materiál ukladať mimo územia pobrežných 

   pozemkov, resp. mimo pozemkov, z ktorých by mohla byť zhrnutá do vodného toku 

 

   < Okresný úrad v Žiline, odd. OH – vyjadrenie č. OU-ZA-OSZP3-2016/050365-002/Slt zo dňa 

      30.12.2016 – súhlasí za podmienok : 

      - investor stavby bude viesť evidenciu druhov odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v 

        súlade s vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

        zákona o odpadoch. Druhy vzniknutých odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov 

        vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. 

        - vyprodukované odpady je pôvodca (investor stavby) povinný odovzdať oprávnenému 

        subjektu ktorý má súhlas na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov, len na povolenej 

        skládke alebo vo vhodnom zariadení. 
 

   <  Okresný úrad v Žiline, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – stanovisko č. OU- 

       ZA-OCDPK-2017/005586/POL zo dňa 19.1.2017 – súhlasí za podmienok : 

       1.Stavebník zabezpečí realizáciu stavebných prác tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a 

       plynulosť cestnej premávky na ceste 1/64. 

 2.Materiál získaný výkopovými prácami pri stavebnej činnosti nesmie byť ukladaný na 

vozovku, ale musí byť odvezený na skládku. 

3.Počas výstavby a po ukončení stavebných prác budú zachované odtokové pomery cesty. 

4.Stavebník pri vykonávaní stavebných prác zamedzí znečisťovaniu pozemnej komunikácie. 

5.Pred začatím stavebných prác z dôvodu zásahu do telesa cesty 1/64 je potrebné požiadať 

tunajší cestný správny orgán o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie 

v zmysle § 8 cestného zákona a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon 

6.Taktiež z dôvodu obmedzenia cestnej premávky na dotknutej komunikácii počas realizácie 

stavebných prác je potrebné podať na tunajší cestný správny orgán žiadosť o vydanie povolenia 

na uzávierku podľa § 7 ods. 1 cestného zákona a § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa 

vykonáva cestný zákon. 

7.Stavebník dodrží v celom rozsahu podmienky stanovené vo vyjadreniach: 

• majetkového správcu komunikácie - Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a 

správa ciest Žilina č. 6847/2015/6470/17892 zo dňa 22. 06. 2015, 
• Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline, Okresný dopravný inšpektorát č. 

ORPZ-ZA-ODI1-13-149/2016 zo dňa 05. 04. 2016. 
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8.Za dodržanie podmienok v tomto záväznom stanovisku zodpovedá Bc. Júlia Tomčíková, 
vedúca oddelenia výstavby Mestského úradu Rajec, tel. č. 041/5076522. 
9.Termín na činnosť v ochrannom pásme cesty 1/64 bude oznámený cestnému správnemu 
orgánu a majetkovému správcovi komunikácie 7 dní pred začiatkom stavebných prác. 
10.Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť stanovené 
podmienky, ak si to vyžiada verejný záujem. 
 

     < Krajský pamiatkový úrad v Žiline – stanovisko č. KPUZA-2017/594-3/2261/KOP zo dňa 

        3.1.2017; uplatňuje požiadavky :  

        1.Termín začatia výkopových prác písomne ohlásiť najmenej 5 dní vopred Krajskému 

         pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná odborný dohľad stavby formou obhliadky jej 

         výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov. 

         2.Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, 

         napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, 

         fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je 

         nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na  

         druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským 

         pamiatkovým úradom. 

 

         Súhlasné stanoviská vydali : Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline 

         a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline. 
 

4. Pred realizáciou stavby stavebník podá na stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie v zmysle 

stavebného zákona. 

 

5. Stavba nebude mať nepriaznivý účinok na ŽP , dodržia sa podmienky hygienické 

a bezpečnostné.  

 

6. Pred začatím zemných prác je potrebné vytýčenie inž. sietí príslušnými organizáciami , dodržať  

STN386415 , STN756005 

 

7. Toto rozhodnutie platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti , nestráca však platnosť, 

pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie. 

 

V konaní o umiestnení stavby neboli podané námietky k povoľovanej stavbe. 
  

Odôvodnenie 
 

                Stavebný úrad Obec Ďurčiná, predloženú žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na 

stavbu Cyklochodník Rajec - Šuja zo dňa 3.1.2017 pod č. 21/2017 podanú Mestom Rajec 

preskúmal podľa §35 a §37 zákona č. 50/1976 Zb. Po preskúmaní podania bolo dňa 3.1.2017 

oznámené začatie územného konania a nariadené ústne pojednávanie na deň 19.1.2017.  

Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a účastníkov konania, ktoré obsahovali pripomienky 

k umiestneniu stavby, boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. 

K umiestneniu stavby neboli v určenej lehote uplatnené žiadne námietky.  

Ku konaniu bolo predložené : projektová dokumentácia, list vlastníctva, snímka z katastrálnej 

mapy, nájomná zmluva, vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a organizácií. 
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              Po zvážení všetkých skutočností, predložených dokladov a stanovísk stavebný úrad 

rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

Toto rozhodnutie je doručované formou verejnej vyhlášky a bude vyvesené po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli a web. stránke mesta Rajec a obci Šuja.  
 

               

Poučenie. 
 

Odvolanie  podľa §54 ods.1 a 2 správneho poriadku je možné podať na Obec Ďurčiná, 

Obecný úrad, 015 01 Rajec, v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie môže byť 

predmetom preskúmania súdom.  

Rozhodnutie je vykonateľné až po nadobudnutí právoplatnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Ján Čerňan 

                                                                                                      Starosta obce Ďurčiná 

 
Doručuje sa : 

- Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, Rajec 

- Obec Šuja, Obecný úrad č. 1,  Rajec 

- SPF, SAD SNP 667/10, Žilina 

- Obec Ďurčiná, Obecný úrad č. 77, Rajec 

- Slovenská správa ciest, IV a SC, M. Rázusa 104, Žilina 

- Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Veľká okružná 31, Žilina 

- Okresný úrad, odbor CD a PK, Predmestská 1613, Žilina 

- Krajský pamiatkový úrad, Mar. nám. 19, Žilina 

- Okresný úrad, odbor Opak, OH, ŠVS, EIA, M.R.Štefánika 1, Žilina 

- Reg. úrad ver. zdravotníctva, V. Spanyola 27, Žilina 

- OR HaZZ, Nám. požiarnikov 1, Žilina 

- SSE – D. a.s., Pri Rajčanke 2927, Žilina 

- SEVAK, Bôrická cesta 1960, Žilina 

- SPP – D. a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava 

- ST, Poštova 1, Žilina 

- PROFIM s.r.o., Závodská cesta 4, Žilina 

- Mesto Rajec - spis 

      

 

 

Vyvesené dňa :...................................................                Zvesené dňa :.......................................... 

 

 

 

 

Podpis, pečiatka                                                                 Podpis, pečiatka 


