
 

Mesto Rajec 
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok 

Nám. SNP  2/2 , 015 01  Rajec 
_________________________________________________________________________________________________________________  
č.j.01/2708/2019/UR/29-Ďu                                                                       dňa  12.11.2019 

 

 

                                                          VEREJNÁ  VYHLÁŠKA 

 

                                      ROZHODNUTIE 

  O  UMIESTNENÍ  STAVBY 
 

 

Meno (názov ) a adresa žiadateľa :    PEV s.r.o. v zastúpení Ing. Juraj Pipich, 

                                                               Revolučná 3288/3, 010 01 Žilina 

                                                               

 

Meno (názov) a adresa stavebníka :  AGROREGIÓN a.s., 

                                                               Hollého 203/50, 015 01 Rajec  

                                                               IČO : 36382973 

 

                                                                   

podal dňa   28.8.2019    Žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby  : 

 

                             Chovné haly - Charubina 
 

Objektová skladba : 

SO 01   Hala „A“ 

SO 02   Hala „B“ 

SO 05   Areálové komunikácie a spevnené plochy 

SO 07   Areálový a vnútorný rozvod plynu 

SO 08   Úprava jestvujúcej trafostanice 

SO 09   Areálové podzemné vedenie NN a napojenie hál na el. prúd 

SO 10  Osvetlenie areálu 

SO 12  Vsakovacia nádrž 

SO 13  Žumpa „A“ 

SO 14  Žumpa „B“ 

SO 15  Areálový a vnútorný rozvod kanalizácie 

SO 16  Areálový a vnútorný rozvod vodovodu 

SO 17  Vykurovanie plynovými delami „A“ 

SO 18  Vykurovanie plynovými delami „B“ 

 
 

     v meste    Rajec,   mestská časť Charubina, ul. Bystrická     v katastrálnom území :   Rajec 

       na pozemkoch C KN parcel. číslo :  2680/3, 2680/4, 2680/5, 2680/7, 2685, 2686, 2687, 2689 
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    Mesto Rajec, 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 §39a stavebného zákona a v súlade s ust. §35 a §37 stavebného zákona a v 

územnom konaní a ústnom jednaní, ktoré sa konalo dňa  23.10.2019, po preskúmaní žiadosti 

rozhodol takto :  

  
 

podľa  §39a stavebného zákona   

 

 

POVOĽUJE 

UMIESTNENIE  STAVBY 

 

                                       Chovné haly - Charubina 
 

Objektová skladba : 

SO 01   Hala „A“ 

SO 02   Hala „B“ 

SO 05   Areálové komunikácie a spevnené plochy 

SO 07   Areálový a vnútorný rozvod plynu 

SO 08   Úprava jestvujúcej trafostanice 

SO 09   Areálové podzemné vedenie NN a napojenie hál na el. prúd 

SO 10  Osvetlenie areálu 

SO 12  Vsakovacia nádrž 

SO 13  Žumpa „A“ 

SO 14  Žumpa „B“ 

SO 15  Areálový a vnútorný rozvod kanalizácie 

SO 16  Areálový a vnútorný rozvod vodovodu 

SO 17  Vykurovanie plynovými delami „A“ 

SO 18  Vykurovanie plynovými delami „B“ 

 
 

     v meste    Rajec,   mestská časť Charubina, ul. Bystrická     v katastrálnom území :   Rajec 

       na pozemkoch C KN parcel. číslo :  2680/3, 2680/4, 2680/5, 2680/7, 2685, 2686, 2687, 2689 

       
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky : 

 

1. Umiestnenie jednotlivých objektov bude v zmysle koordinačnej situácie vypracovanej Ing. arch. 

Petrom Kasmanom, autorizovaným architektom 1937 AA,  v mierke 1 : 750, ktorá je súčasťou 

tohto územného rozhodnutia.  

     Stavba bude umiestnená na parcelách vo vlastníctve stavebníka, pričom pozemok je umiestnený 

mimo zastavaného územia mesta. Prístup na pozemok je z priľahlej komunikácie, cesta II. triedy 

č. 517. Vstup a napojenie na komunikáciu je existujúce. 
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     Projektová dokumentácia rieši novostavbu 2 chovných hál ( na chov moriek – každá hala po 

10 000 ks) v časti Charubina, kde sa nachádza uzatvorený hospodársky areál stavebníka, ktorý 

v minulosti slúžil na poľnohospodársku výrobu a priemysel.  

    

Objektová skladba :    
 

   SO 01 Hala „A“ a SO 02 Hala „B“: navrhované haly sú obdĺžnikového tvaru o pôdorysných 

rozmeroch 26,0 m x 120,0 m, so sedlovou konštrukciou strechy. Spodná stavba železobetónová 

s vytiahnutím bočných stien o výške 1,2 m a horná časť vytvorená ako drevená rámová 

konštrukcia ukotvená do betónových stien. Stavba svojou výškou nebude v zimných mesiacoch 

zatieňovať parcely položené v nižšej výškovej úrovni, vzhľadom na dostatočné odstupové 

vzdialenosti. Objekty hál budú tvoriť dva priestory – hlavný priestor pre hydinu o ploche 2163 

m² s napojením miestnosti technológie o ploche 16,3 m² a bočná prestrešená časť prístrešku 

o šírke 6,0 m pozdĺž haly. 

Stavba bude vybudovaná ako jeden celok vrátane inžinierskych prípojok. Podmienkou 

odovzdania budovy do trvalého užívania je výstavba celého objektu SO 01 a SO 02 s objektovou 

skladbou SO 01 – SO 18. 

     Ako zdroj pitnej vody pre haly sa navrhuje využiť existujúca studňa. Hlavný prívod pitnej 

studenej vody do objektu haly „A“ aj „B“ bude zrealizovaný prípojkou. Voda bude vedená 

potrubným materiálom uloženým v zemi. Pitný vodovod sa napojí do napájačiek v hale 

a v záhradných ventiloch určených pre napojenie záhradných hadíc. Obdobným spôsobom sa 

napojí aj suchovodný požiarny vodovod, ktorý bude napájať požiarne hydranty v hale. 

     Odvádzanie odpadových vôd splaškových z oplachu haly po odstránení podstielky sa 

navrhuje zviesť do nepriepustnej prefabrikovanej žumpy s obsahom 20 m³ pre každú halu. 

      Dažďové vody z hál budú odvádzané do areálovej dažďovej kanalizácie zaústenej do 

vsakovacieho systému na severnej strane areálu. 

      Vykurovanie chovných hál je navrhované pomocou plynových teplovzdušných 

vzduchotechnických ohrievačov, napojených na rozvod propán – butánu. Plynový zásobník LPG 

s obsahom kvapalného plynu 13000 litrov bude umiestnený na pozemku stavebníka. 

      Prívod elektrickej energie do objektu je po existujúcom 22kV vzdušnom vedení, napájané 

bude z miesta novej trafostanice. 

 
 

2.  K umiestneniu stavby boli doručené stanoviská dotknutých orgánov : 

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline -  stanovisko č. ORHZ- 

   ZA2-2019/000601-001 zo dňa 17.7.2019 -  súhlasí bez pripomienok 

 

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline – stanovisko č. A/2019/03558/PPL/KL 

  zo dňa 29.10.2019 – súhlasí s umiestnením stavby 

 

- Krajský pamiatkový úrad v Žiline – stanovisko č. KPUZA-2019/14673-2/50852/KOP zo 

  dňa 27.6.2019 – k predmetnej stavbe si uplatňuje nasledovné požiadavky : 

1. Termín začatia výkopových prác súvisiacich so stavbou stavebník písomne ohlási najmenej  

5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná odborný dohľad stavby 

formou prieskumu detektorom kovov a následnej obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu 

možných archeologických nálezov. 

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

nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného 

materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových 
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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. 

3. Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska  

všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby. 

 

     - Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja – vyjadrenie č. 43/2019/SC ŽSK-195 zo dňa  

       15.7.2019 – súhlasí s umiestnením stavby za dodržania podmienok : 

       1. Mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a 

       koniec obce, určuje vyhláška ochranné pásmo cesty II. triedy 25 m od osi vozovky. 

2. Povrch vjazdu bude riešený bezprašnou povrchovou úpravou. 

3. Ďalší stupeň PD požadujeme predložiť na vyjadrenie vrátane návrhu technického riešenia 

navrhovanej úpravy existujúceho vjazdu v mieste napojenia na cestu 11/517 (situácie, priečne a 

pozdĺžne rezy, návrh trvalého a dočasného dopravného značenia odsúhlaseného OR PZ ODI v 

Žiline). 

4. V ďalšom stupni bude riešené majetko-právne vysporiadanie pozemku pod navrhovaným 

vjazdom, s vlastníkom pozemku; Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina. 

5. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 6 mesiacov odo dňa jeho vystavenia. 

 

     - Okresný úrad v Žiline, OŽP, štátna správa odpadového hospodárstva – vyjadrenie č. OU- 

       ZA-OSZP3-2019/027841-002/Deb zo dňa 8.7.2019 – súhlasí s umiestnením stavby za 

       podmienok : 

• odpady vyprodukované počas stavby investor (pôvodca odpadov) odovzdá oprávnenému 

subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení alebo na 

povolenej skládke; 

• investor (alebo dodávateľ /zhotoviteľ/ stavby) stavebné odpady zaradené podľa Katalógu 

odpadov v skupine 17 (stavebné odpady) v kategórii O - “ostatný odpad“, odovzdá 

oprávnenému subjektu prednostne na zhodnotenie (recykláciu): 

• investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa (zhotoviteľa) stavby doklady o 

množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi; 

* dodávateľom (zhotoviteľom) stavby v prípade jeho prevzatia zodpovednosti za nakladanie s 

odpadmi môže byť len taký oprávnený subjekt, ktorý má v predmete podnikania činnosť 

“Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom“ alebo činnosť: 

“Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom“ a potvrdenú registráciu v súlade s 

§ 98 v nadväznosti na § 108 ods. 1 písm. c)zákona o odpadoch; 

• doklady o zákonnom nakladaní s vyprodukovanými odpadmi počas stavby (zabezpečenie 

zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov v povolených zariadeniach) preukáže stavebník 

(investor) stavebnému úradu v kolaudačnom konaní. 

 

    -  Okresný úrad v Žiline, OŽP, štátna vodná správa – stanovisko č. OU-ZA-OSZP3- 

       2019/027840-002/Ros zo dňa 8.7.2019 – súhlasí s vydaním územného rozhodnutia za  

       podmienok : 

1. Stavebné objekty areálového rozvodu vodovodu a dažďovej kanalizácie so vsakovacím 

objektom majú charakter vodnej stavby podľa § 52 vodného zákona a podliehajú vydaniu 

stavebného povolenia podľa § 26 cit. zákona orgánom štátnej vodnej správy. 

2. Projektová dokumentácia vodných stavieb musí byť vypracovaná autorizovaným 

projektantom na vodné stavby. 

3. Do PD pre stavebné povolenie doplniť údaje o existujúcej studni: 
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- Technické parametre studne 

- Predložiť stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, platné povolenie na osobitné 

užívanie vôd 

- Podrobnú prevádzkovú evidenciu zdroja min. za uplynulé 2 roky, ktorá bude obsahovať: - 

odberné množstvo, preliv; hladinu podzemnej vody v zdroji, resp. tlak; chemické zloženie 

podzemnej vody v rozsahu podľa účelu použitia; teplotu vody 

a ďalšie merania, prípadne monitoring vplyvu čerpania v okolitých pozorovacích objektoch a 

využívaných zdrojov od iných užívateľov. 

- Údaje o požadovanom množstve odberu vody - 1/s, m3/deň, m3/rok; 

- Údaje o časovom intervale odberu vody (početnosť za deň, týždeň, mesiac, koľko mesiacov 

v roku, koľko hodín za deň a pod...). 

- Údaje o zariadení prostredníctvom ktorého bude odber uskutočňovaný a o meradle 

odoberanej vody a jeho lokalizácia. 

4. Odvedenie zrážkových vôd zo striech a spevnených plôch do podzemných vôd cez 

vsakovací systém je možné riešiť až pod vykonaní predchádzajúceho zisťovania a vypracovaní 

hydrogeologického posudku príslušnej lokality odborne spôsobilou osobou na hydrogeológiu, 

pričom z posudku musí byť zrejmé posúdenie vplyvu vypúšťaných zrážkových vôd na kvalitu 

podzemných vôd a tiež z posudku musí byť zrejmé, že hydrologické vlastnosti daného územia 

sú z hľadiska priepustnosti a rýchlosti prúdenia vhodné pre absorpciu vôd z povrchového 

odtoku. 

5. Kompletnú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie predložiť tunajšiemu úradu na 

vyjadrenie. 

 

     - Okresný úrad v Žiline, OŽP, štátna správa ochrany ovzdušia – stanovisko č. OU-ZA- 

       OSZP3-2019/035819-002/Bar zo dňa 8.8.2019 – súhlasí s umiestnením stavby za podmienok : 

1. Pred vydaním stavebného povolenia požiadať orgán ochrany ovzdušia o súhlas na vydanie 

rozhodnutia o povolení stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia. Žiadosť o vydanie 

súhlasu sa podáva v zmysle § 17 ods. 1 písm a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení 

neskorších predpisov a musí obsahovať náležitosti v zmysle § 17 ods. 2 zákona č. 137/2010 

Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. 

 

    - Okresný úrad v Žiline, OŽP, štátna správa ochrany prírody a krajiny – vyjadrenie č. OU- 

      ZA-OSZP3-2019/027842-002/Bre zo dňa 20.6.2019 – nemá námietky k vydaniu územného  

      rozhodnutia. 

 

    - Okresný úrad v Žiline, OŽP, štátna správa na posudzovanie vplyvov na životné prostredie 

      - stanovisko č. OU-ZA-OSZP3-2019/028891-002/Hnl zo dňa 18.6.2019 – činnosť uvedená  

        v PD nie je predmetom posudzovania. 

 

    - Okresný úrad v Žiline, odbor pozemkový a lesný – vyjadrenie č. OU ZA-PLO 2019/027622- 

      02/Bau zo dňa 10.6.2019 – nemá námietky k predloženej dokumentácii stavby. 

 

 

    Vyjadrenia a stanoviská správcov sietí k umiestneniu stavby: 

- SEVAK a.s. Žilina – vyjadrenie č. O19029830 zo dňa 18.10.2019 – súhlasí s navrhovanou 

stavbou. V záujmovom území sa t.č. nenachádzajú inžinierske siete v správe spoločnosti 

SEVAK. Objekt nebude napojený na inžinierske siete spoločnosti SEVAK. 
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- SPP – D. a.s. Bratislava  – vyjadrenie č. TD/643/ZA/AŠ/2018 zo dňa 25.7.2018 – súhlasí so 

stavbou bez pripomienok 

 

- ST a.s. a DIGI Bratislava - vyjadrenie č. 6611927391 zo dňa 30.9.2019 – v záujmovom 

území nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií 

 

V záujmovom území sa nenachádzajú siete podzemných vedení uvedených správcov a súhlasné  

stanoviská doručili :  

Energotel, a.s. Bratislava, UPC Slovensko s.r.o. Bratislava, Orange Slovensko a.s. Bratislava, 

O2 Slovakia s.r.o., Bratislava 
  
3.  V zmysle územného plánu mesta schváleného 29.4.2008 uznesením MZ v Rajci pod č. 48/2008 

     sú uvedené parcely začlenené do funkčného využitia C4 – Agroturistický areál s prevládajúcou  

     funkciou : Agroturistika, ubytovanie, nezávadná výroba, športovo – rekreačné zariadenie.  

     Obmedzene prípustnou funkciou v uvedenom území je využitie na zariadenia pre živočíšnu  

     poľnohospodársku výrobu. 

 

4. Stavba nebude mať nepriaznivý účinok na ŽP , dodržia sa podmienky hygienické a bezpečnostné  

 

5. Pred zahájením zemných prác je potrebné vytýčenie inž. sietí príslušnými organizáciami, 

    dodržať  STN386415 , STN756005 

 

6. K návrhu pre vydanie stavebného povolenia žiadateľ doloží   náležitosti vyplývajúce z ustanovení 

    § 8 ods. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa  

    vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a doklady vyplývajúce z podmienok tohto 

    Rozhodnutia o umiestnení stavby. 

 

7. Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1, 2 stavebného zákona platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo 

    právoplatnosti , nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné 

    povolenie. 

    Predĺženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona len na 

    základe žiadosti podanej stavebnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty, pričom o predĺžení  

    platnosti rozhodnutia musí byť v tejto lehote aj právoplatne rozhodnuté. 

 

8. Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa aj účastníkov konania. 

  

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

 

 

Odôvodnenie 
 

 

 

      Žiadateľ PEV s.r.o., v zastúpení  Ing. Juraj Pipich, Revolučná 3288/3, Žilina na základe 

splnomocnenia pre stavebníka AGROREGIÓN a.s., Hollého 203/50, Rajec, IČO 36382973, podal 

dňa 28.8.2019, návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu „Chovné haly – Charubina“ na 

pozemkoch parc. č. 2680/3, 2680/4, 2680/5, 2680/7, 2685, 2686, 2687, 2689 v katastrálnom území 

Rajec, mestská časť Charubina, ul. Bystrická, v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie  
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vypracovanej TREEA Ing. arch. Petrom Kasmanom, autorizovaným architektom 1937 AA, 

členenej na stavebné objekty uvedené vyššie. 

           Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 a 4 stavebného zákona oznámil listom č. 

01/2708/2019 zo dňa 24.9.2019 začatie územného konania dotknutým orgánom a známym 

účastníkom konania, verejnou vyhláškou, ktorá bola zverejnená na webovej stránke a úradnej tabuli 

Mesta Rajec dňa 26.9.2019 a súčasne nariadil ústne pojednávanie a miestne zisťovanie, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 23.10.2019. V oznámení stavebný úrad upozornil účastníkov konania, že námietky 

môžu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak na ne neprihliadne. 

 

K umiestneniu stavby nebola vznesená žiadna námietka.  

 

     Projektová dokumentácia rieši novostavbu 2 chovných hál ( na chov moriek – každá hala po 

10 000 ks) v časti Charubina, kde sa nachádza uzatvorený hospodársky areál stavebníka, ktorý 

v minulosti slúžil na poľnohospodársku výrobu a priemysel.  

   SO 01 Hala „A“ a SO 02 Hala „B“: navrhované haly sú obdĺžnikového tvaru o pôdorysných 

rozmeroch 26,0 m x 120,0 m, so sedlovou konštrukciou strechy. Spodná stavba železobetónová 

s vytiahnutím bočných stien o výške 1,2 m a horná časť vytvorená ako drevená rámová 

konštrukcia ukotvená do betónových stien. Stavba svojou výškou nebude v zimných mesiacoch 

zatieňovať parcely položené v nižšej výškovej úrovni, vzhľadom na dostatočné odstupové 

vzdialenosti. Objekty hál budú tvoriť dva priestory – hlavný priestor pre hydinu o ploche 2163 

m² s napojením miestnosti technológie o ploche 16,3 m² a bočná prestrešená časť prístrešku 

o šírke 6,0 m pozdĺž haly. 

Stavba bude vybudovaná ako jeden celok vrátane inžinierskych prípojok. Podmienkou 

odovzdania budovy do trvalého užívania je výstavba celého objektu SO 01 a SO 02 s objektovou 

skladbou SO 01 – SO 18. 

     Ako zdroj pitnej vody pre haly sa navrhuje využiť existujúca studňa. Hlavný prívod pitnej 

studenej vody do objektu haly „A“ aj „B“ bude zrealizovaný prípojkou. Voda bude vedená 

potrubným materiálom uloženým v zemi. Pitný vodovod sa napojí do napájačiek v hale 

a v záhradných ventiloch určených pre napojenie záhradných hadíc. Obdobným spôsobom sa 

napojí aj suchovodný požiarny vodovod, ktorý bude napájať požiarne hydranty v hale. 

     Odvádzanie odpadových vôd splaškových z oplachu haly po odstránení podstielky sa 

navrhuje zviesť do nepriepustnej prefabrikovanej žumpy s obsahom 20 m³ pre každú halu. 

      Dažďové vody z hál budú odvádzané do areálovej dažďovej kanalizácie zaústenej do 

vsakovacieho systému na severnej strane areálu. 

      Vykurovanie chovných hál je navrhované pomocou plynových teplovzdušných 

vzduchotechnických ohrievačov, napojených na rozvod propán – butánu. Plynový zásobník LPG 

s obsahom kvapalného plynu 13000 litrov bude umiestnený na pozemku stavebníka. 

      Prívod elektrickej energie do objektu je po existujúcom 22kV vzdušnom vedení, napájané 

bude z miesta novej trafostanice. 

 

     V zmysle platného územného plánu Mesta Rajec schváleného Mestským zastupiteľstvom 

uznesením č. 48/2008 dňa 29.4.2008 je predmetná časť územia, kde investor plánuje výstavbu hál 

na chov moriek vedená ako agroturistický areál s obmedzene prípustnou funkciou na zariadenie pre 

živočíšnu poľnohospodársku výrobu. 

Okolité parcely (v súčasnosti nezastavané územie ) nebudú stavebnými prácami dotknuté. 

 

K návrhu pre vydanie stavebného povolenia žiadateľ doloží   náležitosti vyplývajúce z ustanovení 
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§ 8 ods. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa  

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a doklady vyplývajúce z podmienok tohto 

Rozhodnutia o umiestnení stavby. 

 

 Stanoviská , ktoré obsahovali podmienky k umiestneniu stavby boli zahrnuté do podmienok 

tohto rozhodnutia . Po zvážení všetkých skutočností, predložených podkladov a stanovísk stavebný 

úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
  
           Za toto rozhodnutie sa v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších zmien a doplnkov položky 59 písm. a) vyrubuje správny poplatok vo výške 200,- €, 

ktorý bol uhradený, pokladničný doklad č. 833/19 zo dňa 28.8.2019. 
 

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

na webovej stránke a úradnej tabuli Mesta Rajec.  

 

 

Poučenie. 
 

 

 

Podľa §53 a nasl.  správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie 

(riadny opravný prostriedok ), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. 

Odvolanie sa podáva na tunajšie Mesto Rajec – Mestský úrad, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec.  
 

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym 

súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku. 
 

 

 

Príloha : projektová dokumentácia pre stavebníka 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Ing. Milan Lipka 

                                                                                            primátor mesta Rajec 
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Vyvesené dňa....................................            Zvesené dňa ............................................ 

 

 

 

 

Podpis, pečiatka..................................         Podpis, pečiatka......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa : 

- PEV s.r.o., Revolučná 3288/3, 010 01 Žilina 

- ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina 

- Správa ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina 

- GOLF PARK RAJEC a.s., Bystrická 66, 015 01 Rajec 

- RÚVZ, V. Spanyola 27, 010 01 Žilina 

- OR HaZZ, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina 

- SSD. a.s. Pri Rajčanke 2927, 010 47 Žilina 

- SEVAK a.s. Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina 

- SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava  

- Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

- OÚ ŽP, odbor : OH; ŠVS; ovzdušie; OPaK; EIA; pozemkový a lesný, Vysokoškolákov 8556/33B,  

  010 08 Žilina 

- Energotel a.s., J. Milca 44, 010 01 Žilina 

- Krajský pamiatkový úrad, Mar. Nám. 19, 010 01 Žilina 

- UPC Sl. s.r.o., Na Závaží 7, 010 01 Žilina 

- Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec – verejná vyhláška 
 


