
Mesto Rajec 
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok 

Nám. SNP  2/2 , 015 01  Rajec 
_________________________________________________________________________________________________________________  
č.j.01/3764/2019/UR/08-Ďu                                                                       dňa  25.2.2020 

 

 

                                                          VEREJNÁ  VYHLÁŠKA 

 

                                      ROZHODNUTIE 

  O  UMIESTNENÍ  STAVBY 
 

 

Meno (názov ) a adresa žiadateľa :    CREATIVE SAN s.r.o.,  

                                                               Smreková č. 3094/15, 010 07 Žilina 

                                                               IČO : 46961429 

 

                                                                   

podal dňa   9.12.2019    Žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby  : 

 

 

                     SAMOOBSLUŽNÁ   AUTOUMYVÁREŇ 
 

Objektová skladba : 

SO 01  Stavebná časť autoumyvárne  

SO 02  Kanalizačná prípojka 

SO 03  ORL 

SO 04  Elektrická prípojka 

SO 05  Vŕtaná studňa – vodovodná prípojka 

 
 

     v meste    Rajec,   ul. Hollého                                 v katastrálnom území :   Rajec 

       na pozemkoch C KN parcel. číslo :  2124/577, 2124/19 

 

              
    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  21.1.2020, po preskúmaní žiadosti 

a predložených podkladov rozhodol takto :  

  
 

podľa  §39a stavebného zákona   
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                                                  POVOĽUJE 

                                      UMIESTNENIE  STAVBY 

 

                 SAMOOBSLUŽNÁ   AUTOUMYVÁREŇ 
 

Objektová skladba : 

SO 01  Stavebná časť autoumyvárne  

SO 02  Kanalizačná prípojka 

SO 03  ORL 

SO 04  Elektrická prípojka 

SO 05  Vŕtaná studňa – vodovodná prípojka 

 
 

     v meste    Rajec,   ul. Hollého                                 v katastrálnom území :   Rajec 

       na pozemkoch C KN parcel. číslo :  2124/577, 2124/19 

 
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky : 

 

1. Umiestnenie jednotlivých objektov stavby bude v zmysle situácie vypracovanej Ing. Jozefom 

Lovíškom, Pod Hliniskom 938/4, Žilina, autorizačne overenou Ing. arch. Gabrielou Dovalovou 

      ⃰ 0936AA ⃰  v mierke 1 : 250, ktorá je súčasťou tohto územného rozhodnutia.  

     Výstavbou vznikne samoobslužná, modulová bezdotyková autoumyváreň. 

    

Objektová skladba :    

SO 01 Stavebná časť autoumyvárne 

     Konštrukcia autoumyvárne bude montovaná konštrukcia, zakrytá plochou strechou 

     s odvodnením na jednu stranu. Autoumyváreň sa skladá z troch stanovísk na umývanie osobných  

     a dodávkových áut s max. hmotnosťou do 3500 kg a umývacia technika (technologický  

     kontajner). 

     Parametre stavby : zastavaná plocha – 135,61 m²; dĺžka – 19,82m; šírka – 6,6m; výška –  

     4,192m.  

 

     SO 02 Kanalizačná prípojka, SO 03 ORL 

     Kanalizácia je navrhnutá ako delená na odpadovú vodu a dažďovú vodu. Odpadové vody 

     z autoumyvárky budú zachytávané v sedimentačných jamách pod automobilovými stojiskami a  

     následne vedené cez ORL a čerpaciu stanicu do verejnej kanalizácie. Dažďové odpadové vody 

     zo strechy objektu a zo spevnených plôch budú zaústené cez ORL do vsaku. 

 

     SO 04 Elektrická prípojka 

     Objekt bude napojený na elektrickú energiu navrhovanou elektrickou prípojkou zo susedného  

     objektu cez podružný elektromer.  

 

     SO 05 Vŕtaná studňa  - vodovodná prípojka 

     Zásobovanie vodou objektu je navrhnuté z vlastnej vŕtanej studne, z ktorej budú vody čerpané  

     do podzemnej nádrže ( zásobníka ) objemu 5m³. Následne bude voda privádzaná vodovodnou  

     prípojkou do technickej miestnosti, kde sa napojí na vnútorný rozvod studenej vody a elektrický 
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     ohrev TÚV. 
 

2.  K umiestneniu stavby boli doručené stanoviská dotknutých orgánov : 

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

   ZA2-2019/0001030-001 zo dňa 11.11.2019 -  súhlasí bez pripomienok 

 

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline – stanovisko č. A/2019/04304/PPL/Ma 

  zo dňa 20.11.2019 – súhlasí s umiestnením stavby 

 

- Krajský pamiatkový úrad v Žiline – stanovisko č. KPUZA-2020/167-2/2227/KOP zo 

  dňa 14.1.2020 – k predmetnej stavbe si uplatňuje nasledovné požiadavky : 

- ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, 

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

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.  

- stavebník je povinný preukázateľným spôsobom oboznámiť s podmienkami záväzného 

stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.  

 

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

       ZA-OSZP3-2019/047280-002/Deb zo dňa 28.11.2019 – súhlasí s umiestnením stavby za 

       splnenia pripomienok : 

• odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ stavby) odovzdá 

oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom 

zariadení alebo na povolenej skládke; 

• investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa stavby doklady o množstve a druhu 

vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi; 

• výkopovú zeminu prednostne využiť na spätné zásypy alebo ďalšie terénne úpravy v rámci 

stavby; 

• druhy stavebných odpadov zaradených podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa 

ustanovil Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov do skupiny 17 01, kategórie ostatný 

odpad /vrátane katalógového čísla odpadu: 17 01 07/ odovzdať oprávnenému odberateľovi za 

účelom zhodnotenia alebo prepraviť priamo do zariadenia povoleného na recykláciu 

stavebných odpadov; 

• dodávateľom stavebných prác 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“ 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 realizácie 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- 

       2019/047278-002/Ros zo dňa 3.12.2019 – súhlasí s vydaním územného rozhodnutia za  

       podmienok : 

1. V projektovej dokumentácii, v časti „Kanalizačná prípojka“ opraviť charakter vôd 

odvádzaných z umývacích boxov do verejnej kanalizácie - táto voda sa považuje v zmysle § 

2 ods. 1) vodného zákona za priemyselnú vodu. 
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2. Do PD pre stavebné povolenie doplniť kompletnú technológiu autoumyvárne, prepočet 

kapacity verejnej kanalizácie s navýšením množstva odvádzaných odpadových vôd a popis 

vsakovacieho zariadenia (veľkosť, akumulačný objem a pod.). 

3. Napojenie na rozvody verejného vodovodu a verejnej kanalizácie odsúhlasiť s vlastníkom a 

prevádzkovateľom týchto inžinierskych sietí. 

4. Manipulačné plochy umývacích boxov budú od spevnených plôch vhodne oddelené, aby 

nedochádzalo k splaveniu priemyselných vôd z procesu umývania do dažďovej kanalizácie 

a následne do podzemných vôd. 

5. Zaústenie zrážkových vôd zo strechy umývacieho boxu a zo spevnených plôch do 

podzemných vôd cez vsakovací systém je možné riešiť až po vykonaní predchádzajúceho 

zisťovania a preskúmania hydrogeologických pomerov príslušnej lokality a preskúmania a 

zhodnotenia možných rizík znečistenia a zhoršenia kvality podzemných vôd. Toto 

zisťovanie môže vykonať len odborne spôsobilá osoba na hydrogeológiu. 

6. Stavené objekty: kanalizačná prípojka do verejnej kanalizácie s ORL a dažďová kanalizácia 

s ORL a vsakovacím objektom majú v zmysle § 52 vodného zákona charakter vodnej 

stavby, ktoré podliehajú vydaniu stavebného povolenia podľa § 26 vodného zákona 

tunajším orgánom štátnej vodnej správy. Projektová dokumentácia vodných stavieb bude 

vypracovaná autorizovaným projektantom na vodné stavby. 

7. Kompletnú PD pre stavebné povolenie predložiť so zapracovanými pripomienkami na 

tunajší úrad na vyjadrenie. 

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

       2020/012880-002/Ros zo dňa 12.2.2020 – umiestnenie objektu stavby Vŕtaná studňa je možné 

       za dodržania podmienok : 
1. Stavba vŕtanej studne má podľa § 52 vodného zákona charakter vodnej stavby, ktorá 

podlieha vydaniu stavebného povolenia podľa § 26 vodného zákona tunajším orgánom 
štátnej vodnej správy. Projektová dokumentácia vodnej stavby v stupni pre stavebné 
povolenie bude vypracovaná autorizovaným projektantom na vodné stavby. 

2. Tunajší úrad vydal k PD v stupni pre územné rozhodnutie: „Samoobslužná umyváreň“ 
záväzné stanovisko pod č. OU-ZA-OSZP3-2019/047278-002/Ros zo dňa 03.12.2019, 
pričom toto záväzné stanovisko zostáva v platnosti v plnom znení, okrem časti týkajúcej sa 
napojenia na rozvody verejného vodovodu (bod 3 záväzného stanoviska). 

3. Vzhľadom na navýšené množstvo potreby vody zo studne oproti pôvodnému návrhu 
napojenia na verejný vodovod (potreba 7,0 m3/deň), je potrebné odsúhlasiť PD pre územné 
rozhodnutie aj SVP š.p., OZ Piešťany, SPSV I., Nábrežie I. Krásku 834/3, Piešťany. 

4. Upozorňujeme stavebníka, že hydrogeologický prieskum lokality za účelom získania údajov 
o výdatnosti vodného zdroja a hladine podzemných vôd, ktorá ešte umožňuje trvalo 
udržateľné využívanie vodných zdrojov a riadnu funkciu vodných útvarov s nimi 
súvisiacich, môže vykonať len odborne spôsobilá osoba na hydrogeológiu. 

5. Kompletnú projektovú dokumentáciu stavby v stupni pre stavebné povolenie predložiť 
tunajšiemu úradu na vyjadrenie. 

 

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

      ZA-OSZP3-2019/047281-002/Bre zo dňa 8.11.2019 – nemá námietky k vydaniu územného  

      rozhodnutia. 

 

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

      - stanovisko č. OU-ZA-OSZP3-2019/051570-002/Hnl zo dňa 10.12.2019 – činnosť uvedená  

        v PD nie je predmetom posudzovania. 
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    - Okresný úrad v Žiline, odbor krízového riadenia – vyjadrenie č. OU-ZA-OKR1 –  

      2019/052091-002 zo dňa 10.12.2019 – súhlasí so stavbou bez pripomienok. 
 

    - Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Piešťany – stanovisko č. CS SVP OZ PN  

      2184/2020/02 CZ 6738/210/2020 zo dňa 24.2.2020 – z hľadiska záujmov správcu tokov súhlasí  

      so stavbou . Pri odbere podzemných vôd budú podmienky uplatnené v stavebnom konaní. 
 

    - Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel Bratislava – stanovisko č.  

      S16442-2019-IKŽ-2 zo dňa 27.12.2019. 
      Samoobslužná autoumyváreň sa navrhuje v ochrannom pásme II. stupňa 

prírodných liečivých zdrojov a prírodného minerálneho zdroja v Rajeckých Tepliciach, v 
ktorom je potrebné dodržiavať ustanovenia § 28, § 40 ods. 2 a § 50 ods. 17 písm. b) 
zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, 
kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zároveň dávame do pozornosti skutočnosť, že v ochrannom pásme II. stupňa 
prírodných liečivých zdrojov je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli 
negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti 
prírodnej liečivej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť 
prírodných liečivých zdrojov v Rajeckých Tepliciach a preto je k tomu potrebné navrhovať 
primerané riešenia, postupy a materiály. 

Vzhľadom k tomu, že geologické práce (SO 05 Vŕtaná studňa) sa budú realizovať 
na území ochranného pásma II. stupňa prírodných liečivých zdrojov a prírodného 
minerálneho zdroja v Rajeckých Tepliciach požadujeme k vydaniu stanoviska k 
vodoprávnemu konaniu stavby SO 05 predloženie projektu geologickej úlohy 
vypracovaného odborne spôsobilou osobou podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických 
prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov. 

 

    Vyjadrenia a stanoviská správcov sietí k umiestneniu stavby: 

- SEVAK a.s. Žilina – vyjadrenie č. O19034234 zo dňa 29.11.2019 – stanovisko k ÚR : 

1. S územným rozhodnutím a umiestnením navrhovanej Samoobslužnej autoumyvárky v k.ú. 

Rajec na parcele č. 2124/577 súhlasíme. Predmetnou parcelou neprechádzajú inžinierske siete v 

správe našej spoločnosti. 

2. Navrhovaný objekt bude zásobovaný vodou z vlastnej vŕtanej studne a odkanalizovaný do 

verejnej kanalizácie v správe našej spoločnosti. 

3. Vzhľadom k tomu, že trasa navrhovanej KP v k. ú. Rajec bude križovať potrubie verejnej 

splaškovej kanalizácie (VK) požadujeme pri návrhu osadenia objektov zachovať ochranné 

pásmo VK min 1,5 m na obe strany od bočného pôdorysného okraja potrubia VK v zmysle 

zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 442/2002 Zb.z. §19 ods.2. 

4. S umiestnením navrhovanej stavby a všetkých prevádzkových Objektov súhlasíme za 

podmienky dodržania ochranného pásma potrubia VK, ktoré prechádza záujmovým územím 

navrhovanej trasy KP. Všetky navrhované objekty musia byť situované tak, aby nestáli na VK a 

nezasahovali do jej ochranného pásma. 

5. Stavebník písomne požiada o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú v 

záujmovom území a zabezpečí, aby do PD boli existujúce inžinierske siete geodeticky zamerané 

a zakreslené a aby bolo dodržané ochranné pásmo exist. VK a STN 73 6005. 

6. V rámci zemných a stavebných prác je potrebné zabezpečiť existujúce prípojky 

inžinierskych sietí proti poškodeniu a zachovať ochranné pásmo potrubia. 

      7. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie predmetnej stavby požadujeme predložiť  

      na vyjadrenie našej spoločnosti vrátane Karty bezpečnostných údajov navrhovanej  

      autoumyvárne. 
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8. Do PD pre stavebné povolenie požadujeme dopracovať nasledovné: 

- situáciu predložiť v prehľadnej mierke a jednotlivé prípojky inžinierskych sietí požadujeme 

farebne odlíšiť 

- na vodovodnej prípojke tesne za studňou požadujeme osadiť vodomernú šachtu (VŠ), do 

ktorej bude osadený fakturačný vodomer a taktiež do PD žiadame dopracovať parametre 

navrhovanej VŠ a doložiť rez navrhovanej VŠ 

- pozdĺžne profily navrhovaných prípojok požadujeme spracovať v mierke (dĺžky úsekov). 

- upozorňujeme, že revízne kanalizačné šachty na navrhovanej KP budú postačovať plastové 

DN 400mm. 

 

-   SPP – D. a.s. Bratislava  – vyjadrenie č. TD/NS/0808/2019/Ki zo dňa 19.11.2019 – súhlasí so   

    stavbou, v záujmovom území sa nachádza : STL plynovody D110 PE, D160PE a plynová  

    prípojka v trase prípojok inž. sietí. 

    Podmienky k stavbe budú uplatňované v stavebnom konaní. 

 

-   SSD a.s. Žilina – vyjadrenie č. 4300114111 zo dňa 19.11.2019 – v predmetnej lokalite  mesta 

    Rajec na parcele KN č. 2124/19 a v blízkosti sa energetické zariadenia v majetku SSD  

    nachádzajú- skrine, trafostanica, podzemné vedenia NN, podperné body a zemné vedenia VN. 

    Ostatné podmienky vyjadrenia budú uplatňované v stavebnom konaní. 

 

-   ST a.s. a DIGI Sl. s.r.o. Bratislava - vyjadrenie č. 6611917279 zo dňa 20.6.2019 –  

    v záujmovom území nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií 

 

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

stanoviská doručili :  

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 D1 – priemyselná výroba. 

     Zámer výstavby bezdotykovej automatickej autoumyvárne na pozemku parc. KN č. 2124/577  

     a 2124/19 je v súlade s územným plánom mesta Rajec.  

      

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. 
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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 CREATIVE SAN s.r.o., Smreková č. 3094/15, 010 07 Žilina, IČO 46961429, podal 

dňa 9.12.2019, návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu „SAMOOBSLUŽNÁ 

AUTOUMYVÁREŇ“ so stavebnými objektami SO 01 Stavebná časť autoumyvárne, SO 02 

Kanalizačná prípojka, SO 03 ORL, SO 04 Elektrická prípojka, SO 05 Vŕtaná studňa na pozemkoch 

parc. č. 2124/577, 2124/19 v katastrálnom území Rajec, ul. Hollého, v rozsahu predloženej 

projektovej dokumentácie vypracovanej  Ing. Jozefom Lovíškom, Pod Hliniskom 938/4, Žilina, 

autorizačne overenou Ing. arch. Gabrielou Dovalovou  ⃰ 0936AA ⃰ . 

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

01/3764/2019 zo dňa 17.12.2019 začatie územného konania dotknutým orgánom a známym 

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

Mesta Rajec dňa 17.12.2019 a súčasne nariadil ústne pojednávanie a miestne zisťovanie, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 21.1.2020. 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.  

 

Predmet stavby : 

Výstavbou vznikne samoobslužná, modulová bezdotyková autoumyváreň. Konštrukcia 

autoumyvárne bude montovaná konštrukcia, zakrytá plochou strechou s odvodnením na jednu 

stranu. Autoumyváreň sa skladá z troch stanovísk na umývanie osobných a dodávkových áut s max. 

hmotnosťou do 3500 kg a umývacia technika (technologický kontajner). 

Parametre stavby : zastavaná plocha – 135,61 m²; dĺžka – 19,82m; šírka – 6,6m; výška – 4,192m.  

Kanalizácia – objekt bude napojený do verejnej kanalizácie cez kanalizačnú prípojku. 

Elektrická energia – objekt bude napojený na elektrickú energiu navrhovanou elektrickou prípojkou 

zo susedného objektu cez podružný elektromer. 

Vodovodná prípojka – objekt bude napojený na vodu z vŕtanej studne. 

 

      

V zmysle územného plánu mesta schváleného 29.4.2008 uznesením MZ v Rajci pod č. 48/2008 

 sú uvedené parcely začlenené do funkčného využitia D1 – priemyselná výroba. 

 Zámer výstavby bezdotykovej automatickej autoumyvárne na pozemku parc. KN č. 2124/577  

 a 2124/19 je v súlade s územným plánom mesta Rajec.  

 

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. 
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 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 100,- €, 

ktorý bol uhradený, pokladničný doklad č. 8034/19 zo dňa 9.12.2019. 
 

           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 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Podpis, pečiatka..................................         Podpis, pečiatka......................................... 
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Doručí sa účastníkom konania: 

- Creative San s.r.o., Smreková 3094/15, 010 07 Žilina splnomocnenú : Miroslavom Peškom,  

  Višňové 110, 013 23 Višňové pri Žiline 

- Marián Hulec, Smreková 3092/7, 010 07 Žilina 

- Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec 

 

Dotknutým orgánom štátnej správy : 

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, V. Spanyola 27, 010 01 Žilina 

- OR Hasičského a záchranného zboru, 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 

- Okresný úrad Žilina, odbor : OH; ŠVS;  OPaK; EIA; krízového riadenia; 

  Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 

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

- Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 837 52 Bratislava 

- O2 Slovakia s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava 

- Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 

- Mesto Rajec  –  verejná vyhláška 

 

 

Formou verejnej vyhlášky: 

Vlastníkom pozemkov E KN č. 3651/1, 3652/1, 3653/1, 3654/1, 3655/1, 3656/1, 3657/1 k.ú. Rajec 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

      
 


