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OBEC  VARÍN 

Obecný úrad 
013 03 Varín, Námestie sv. Floriána 1 

Naša zn.: OcuVarín-2018-761                                                                          vo Varíne dňa 18.12.2018                                                     

  Evid. č. : 6820/2018 

 

 

 

                         R O Z H O D N U T I E 

 
           Obec Varín ako príslušný orgán podľa § 13 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s  § 119 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení  neskorších noviel, 

zákona 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie,  vyhl. MŽP SR č. 

453/2000 Z. z., ktorou sa   vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vyhl. MŽP 

SR č. 532/2002 Z. z. o všeobecných  technických požiadavkách na stavby užívané osobami 

s obmedzenou schopnosťou orientácie, prerokoval žiadosť navrhovateľa: Žilinský 

samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania, Žilina, Komenského 48  na 

vydanie územného rozhodnutia na stavbu: „Stavebné úpravy križovatky cesty II/583, 

stavebný objekt „K3- Prestavba križovatky cesty II/583 s cestou III/011073 a sanácia zosuvu 

v km 14,14 – 14,95,“ na pozemkoch  parc. č. ... líniová stavba C KN kat. územie Stráža, 

Dolná Tižina, podľa §§ 33, 35, 36, 37,  39 stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia 

vydáva podľa §§  39,  42 ods. 2/  stavebného zákona 

 

                                                   ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY 

 
 

 „Stavebné úpravy križovatky cesty II/583, stavebný objekt „K3- Prestavba križovatky 

cesty II/583 s cestou III/011073 a sanácia zosuvu v km 14,14 – 14,95,“  

Stavebné objekty: 

- SO 011 Príprava územia 

- SO 031 Rekultivácia opustených úsekov ciest 

- SO 101 Preložka cesty II/583 

- SO 102 Preložka cesty III/2074 

- SO 111 Chodník do obce Dolná Tižina 

- SO 112 Úprava prístupovej komunikácie v obci Dolná Tižina 

- SO 113 Napojenie poľovníckeho hotela Diana 

- SO 114 Úprava poľnej cesty v km 0,725 preložky c. II/583 vpravo  

- SO 201 Zárubný múr v km 0,255-0,880 preložky c. II/583 vpravo  

- SO 611 Úprava vzdušného vedenia VN v km 0,109 preložky cesty III/2074 

- SO 612 Preložka vzdušného vedenia VN v km 0,531 preložky cesty II/583 

- SO 613 Preložka vzdušného vedenia NN pri ceste III/2074 

- SO 614 Verejné osvetlenie chodníka do obce Dolná Tižina 

- SO 615 Osvetlenie priechodu pre chodcov na ceste II/583 

- SO 616 Preložka vzdušného VO pri ceste III/2074 

- SO 617 Osvetlenie priechodu pre chodcov na ceste III/2074 
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- SO 651 Preložka MK Slovak Telekom 

- SO 652 Preložka a ochrana DOK Žilina - Terchová 

- SO 653 Preložka a ochrana MK Belá - Stráža 

- SO 701 Ochrana VTL plynovodu DN 500, PN 6,3 MPa 

- SO 801 Dočasná komunikácia počas výstavby 
 

navrhovateľ:              Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania 

 

adresa:                         011 09 Žilina, Komenského 48, 

      

v katastrálnom území: Stráža, Dolná Tižina, 

 

na pozemkoch parc. č.:      ….líniová stavba, 

 

 

Týmto rozhodnutím sa stavba „Stavebné úpravy križovatky cesty II/583, stavebný objekt 

„K3- Prestavba križovatky cesty II/583 s cestou III/011073 a sanácia zosuvu v km 14,14 – 

14,95,“ umiestňuje v kat. území Stráža, Dolná Tižina na pozemkoch parc. č. ...líniová stavba, 

v súlade so situáciou osadenia v M 1 : 1000, ktorá je neoddeliteľnou  súčasťou  tohto  

rozhodnutia (dvanásta strana rozhodnutia). 

 

PRE UMIESTNENIE A REALIZÁCIU STAVBY SÚ URČENÉ TIETO PODMIENKY: 

 

Technické riešenie: 

Predmetom stavby je preložka cesty II/583 v trase Žilina-  Terchová za obcou Stráža vrátane 

prestavby stykovej križovatky s cestou III/2074 ( pôvodné označenie III/011073) v obci 

Stráža. Hlavným účelom je stabilizácia cestného telesa c. II/583 a vybudovanie kvalitného 

kapacitne vyhovujúceho napojenia cesty III/2074 pre potreby dopravy z a do obce Dolná 

Tižina z hľadiska plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. Súčasťou prestavby je 

zabezpečenie bezpečného preojenia trasy pre peších medzi obcami Stráža a Dolná Tižina. 

V rámci prestavby križovatky a stavebných úprav cesty II/583 sa navrhuje vyrovnanie 

protismerných oblukov na ceste II/583 a sanácia zosuvu jej cesteného telesa. Súčasťou 

sanácie zosuvu je aj návrh odsunu jazdného pásu cesty približne o šírku jedného jazdného 

pruhu smerom od svahu klesajúceho ku vodnému toku. Súčaťou návrhu odsunu cesty sú aj 

stavebné úpravy, predĺženie existujúcich priepustov s kalovou jamou umiestnených v rigole 

na pravej strane cesty.Odsun cestného telesa je navrhnutý s dôrazom na minimalizáciu zásahu 

do parcely s poľnohospodárskou pôdou. Na pravej strane pre stabilizáciu je navrhnutý 

zárubný múr. Zárubný múr bude po pravej strane preložky komunikácie II/583 v km 0,225 - 

0,880. Situovaný je za cestnú priekopu, pričom základná vzdialenosť líca konštrukcie od 

okraja vozovky (spevnenej krajnice) je navrhnutá 3,1 m. Zárubný múr je rozdelený na dva 

úseky dĺžky 555 a 122 m. V priestore medzi týmito samostatnými časťami sa nachádza poľná 

cesta, ktorá zabezpečuje vstup na okolité poľnohospodárske pozemky (SO 114). Zárubný múr 

(časť 1) začína v km 0,225 a pokračuje pozdĺž preložky cesty II/583 vo výške 3,0 m resp. 4,0 

m. V časti napojenia poľnej cesty sa odkláňa od hlavnej trasy a ďalej stúpa po jej pravej 

strane. Neskôr (v staničení 0,095 PC) plynulo výškovo prechádza na terén, kde je ukončený. 

Časť 2. múru začína za napojením PC v km cca 0,759 preložky cesty II/583, plynulo stúpa do 

výšky 4,0 m, ktorou konštantné pokračuje až do staničenia cca 0,850, odkiaľ plynulo klesá na 

terén do km 0,880, kde je ukončený. 

Odsun cestného telesa si vyžiada výrub stromov a kríkov v priestore medzi cestou 

a poľnohospdárskou pôdou a trvalý záber častí okolitých pozemkov. 
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V rámci preložky c.II/583 sa uvažuje s odklonom komunikácie vpravo od existujúcej trasy. 

Navrhované parametre zodpovedajú kategórii C7,5/70, pričom v mieste začiatku úpravy 

parametre zohľadňujú pripojenie na existujúci stav. Navrhované parametre preložky 

c.III/2074 zodpovedajú kategórii C6, 5/50. 

Chodník pre peších bude mať šírku 2,00 m a bude v celej dĺžke osvetlený. Súčasťou chodníka 

bude pás pre nevidiacich v súlade s vyhláškou č. 532/2002. V mieste priechodu pre peších 

bude chodník riešený bezbarierovo s prevýšením 2 cm nad vozovkou. Priechod pre chodcov 

bude v červeno-bielom vyhotovení. 

 

Ochranné pásma 

Z jestvujúcich inžinierskych sieti sa v dotknutom území nachádzajú elektrické vedenia VN, 

NN, VO, plynovod VTL a slaboprúdové telekomunikačné vedenia. 

 

Chránené časti územia 
 Vzáujmovom území stavby sa nenachádzajú žiadne chránené územia, prirodzené pramene a 

pramenné oblasti, ako aj chránené vodohospodárske zdroje. 

 

Kultúrne pamiatky 

 Vzáujmovom území stavby sa podľa dostupných údajov nenachádzajú významné kultúrne 

pamiatky. 

 

Archeologické lokality 

Navrhovaná stavba nezasahuje do objektov, ktoré sú predmetom záujmu orgánov pamiatkovej 

starostlivosti, na území predmetnej stavby sa neevidujú žiadne národné kultúrne pamiatky. V 

riešenom úseku sa nepredpokladá výskyt archeologických nálezísk. 

 

Vodohospodársky chránené územia 

Navrhovaná stavba nezasahuje do objektov, ktoré sú predmetom záujmu ochrany 

vodohospodársky významných vodných tokov. 

 

MAJETKO - PRÁVNE  VYSPORIADANIE 

Rozhodnutie o umiestnení „Stavebné úpravy križovatky cesty II/583, stavebný objekt „K3- 

Prestavba križovatky cesty II/583 s cestou III/011073 a sanácia zosuvu v km 14,14 – 14,95,“ 

je možne vydať bez súhlasu vlastníkov pozemkov, pretože sa jedná o pozemky, ktoré možno 

vyvlastniť v zmysle § 108 ods.(1) písm. f) stavebného zákona. 

 

PODMIENKY VYPLÝVAJÚCE Z CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ A OCHRANNÝCH 

PÁSIEM      

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek ŽP, príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a 

krajiny 

Vyjadrenie zo dňa 04.10.2018 pod č. OU – ZA-OSZP3/Z/2018/032686-002/Bal, súhlasné 

stanovisko pri dodržaní podmienok: 

- Pri rekultivácii priestoru súčasnej cesty bude doplnená vývsadba drevín z druhov, ktoré 

sú pre danú lokalitu prirodzené. 

- Pri výstavbe dočasnej komunikácie a chodníka do obce Dolná Tižina nedôjde k výrubu 

brehových porastov ani iným zásahom do toku a koryta Tižinského potoka. 

- Tvar prietokového profilu priepustu toku vlievajúceho sa do Tižinského potoka je 

potrebné riešiť tak, aby v päte základov bola zachovaná voda nezaplavovaná zónaberma, 

ktorá bude napojená na brehy tak, aby umožňovala neprerušenú migráciu pozdĺž 
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vodného toku pre živočíchy viazane na vodné prostredie, najmä vydry riečnej( Lutra 

lutra). 

- Prevádzkové, technoologické a najmä sociálne zariadenia nebudú umiestnené v blízkosti 

vodných tokov. Bede zabezpečená pravidelná kontrola mechanizmov, aby sa predišlo 

úniku znečisťujúcich látok do povrchových a podzemných vôd. 

- Bude dodržaný § 7 zákona 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a povinnosti 

týkajúce sa inváznych druhov rastlín z neho vyplývajúcich. 

- Pri realizácii úpravy a preložky vzdušného vedenia postupovať v súlade s § 4 ods. 4 

zákona, t.j. každý,kto buduje alebo plánovane rekonštruuje nadzemné elektrické vedenie, 

je povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov. 

 

PODMIENKY POŽIARNO – BEZPEČNOSTNÉ  

V zmysle vyjadrenia OR Hasičského a záchranného zboru Žilina, zo dňa 14.09.2018 pod č. p. 

ORHZ- ZA1- 1193-001/2018, súhlasné stanovisko bez pripomienok. 

 

Pred začatím výkopových prác je investor povinný odsúhlasiť všetky podzemné 

a nadzemné vedenia existujúcich inžinierskych sietí u príslušných správcov a vytýčiť ich 

na tvare miesta.  Dodržať ochranné pásma, STN pri križovaní, zemné práce prevádzať 

tak, aby  nedošlo k ich poškodeniu. 

Pripomienky dané pri vytýčení stavby musia byť rešpektované v plnom rozsahu. 

 

PODMIENKY VYPLÝVAJÚCE ZO STANOVÍSK  DOTKNUTÝCH  ORGÁNOV 

 

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek ŽP, príslušný orgán štátnej správy v odpadovom 

hospodárstve 

- Záväzné stanovisko zo dňa 20.08.2018 pod č. OU-ZA-OSZP3/2018/032685-002/SLt 

súhlasné stanovisko pri dodržaní podmienok: 

- Investor stavby bude viesť  evidenciu druhov odpadov vzniknutých počas realizácie 

stavby v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o odpadoch. Druhy odpadov zaradí podľa platného Katalógu 

odpadov vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z.  

- Vyporodukované 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. 

- V kolaudačnom konaní žiadame predložiť príslušnému stavebnému úradu: 

- doklady o druhoch, množstve a zabezpečení zhodnotenia alebo zneškodnenia jednotlivých 

druhov odpadov ( evidenčné listy odpadov, faktúry odberu odpadov) u oprávnených 

odberateľov; 

 

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek ŽP, príslušný orgán štátnej vodnej správy  

Záväzné stanovisko zo dňa 14.09.2018 pod č. OU-ZA-OSZP3/2018/032684-002/Kri, 

súhlasné stanovisko pri dodržaní podmienok: 

- Dokumentácia stavby bude odsúhlasená so správcami inžinierskych sietí. 

- Další stupeň dokumentácie stavby v stupni dokumentácie pre stavebné povolenie, bude 

predložený na vyjadrenie tunajšiemu úradu, úseku štátnek vodnej správy; 

 

 

 



 
Vybavuje: Ing. Zuzana Lišková                                                                                  Naša zn.:OcuVarín-2018-843             

                                                                                                                                    Evid.č.: 6820/2018 

5 

Slovak Telekom, a.s. Bratislava 

Vyjadrenie zo dňa 09.11.2018 pod č. 6611831590, súhlasné stanovisko pri dodržaní 

podmienok: 

- 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. 

- 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. 

- 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 Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok 

ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného 

správou sieti: Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +4215001398 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

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

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

žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného 

pásma. 

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 

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

- 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. 

- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA,s.r.o., na 

povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe objednávky zadanej sez 

internetovú aplikoáciu na stráne: htps://www.telekom.sk/vyjadrenia 

- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 

- 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. 

- 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
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- 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. 

- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 

elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

- Prílohy k vyjadreniu: Všeobecné podmienky ochrany SEK za prevádzkovateľa zariadenia, 

Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa; 

 

Michlovský s.r.o., Zdeno Turoň , UC 2- údržbové censtrum Banská Bystrica  

Vyjadrenie zo dňa 23.10.2017  pod č. BB- 2435/2017 v záujmovom území nedôjde ku stretu  

PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava; 

 

UPC broadband Slovakia, s.r.o Žilina 

Vyjadrenie zo dňa 16.09.2018, súhlasné stanovisko bez pripomienok; 

 

Energotel,  a.s. Žilina 

Vyjadrenie zo dňa 28.06.2017 pod č. ET/MM17/676, súhlasné stanovisko bez pripomienok; 

 

TES Media s.r.o., Žilina 

Vyjadrenie zo dňa 16.08.2018, ktoré potvrdzuje, že na križovatke II/583 – Prestavba 

križovatky ciest s cestou III/011073 a sanácia zosuvu v km 14,14-14,*5 v katstrálnom území 

obce Stráža nemá spoločnosť žiadne sieťové vedenia zemou; 

 

O2 slovakia, s.r.o., Bratislava 

Vyjadrenie zo dňa 27.06.2017, súhlasné stanovisko, bez pripomienok; 

 

SWAN, a.s., Bratislava 

Vyjadrenie zo dňa 29.09.2017,  pod č. ž-SWAN-6778/2017, súhlasné stanovisko bez 

pripomienok; 

 

SIEMENS, s.r.o., Bratislava 

Vyjadrenie zo dňa 10.08.2017 pod č. DP/ZA/066/17, súhlasné stanovisko bez pripomienok; 

 

Žilinská teplárenská, a.s. 

Vyjadrenie zo dňa 28.06.2017 pod č. 2311/2017, súhlasné stanovisko bez pripomienok; 

 

SEVAK, a.s., Žilina 

Vyjadrenie   zo dňa 05.10.2017 pod č. O17021319, súhlasné stanovisko bez pripomienok; 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina 

Záväzné stanovisko zo dňa 17.09.2018 pod č. A/2018/03497- HŽPZ, súhlasné stanovisko bez 

pripomienok; 

 

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Žilina 

Vyjadrenie zo dňa 25.10.2017 pod č. 4600037996/234, v predmetnej lokalite katastra sa 

nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia 

a podperné body, podzemné NN vedenia a skrine. Od uvedených energetických zariadení 

žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z., a bezpečné vzdialenosti 

podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť 

uzemňovacej sústavy; 
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SPP- D, a.s, Žilina 
Vyjadrenie zo dňa 12.12.2018 pod č. TD/968/ZA/Ki/2018, súhlasné stanovisko pri dodržaní 
nasledovných 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 100 m, 

- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, 

alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto 

vyjadrení a podľa podmienok stanovených v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k 

umiestneniu stavby v bezpečnostnom pásme č. nevyžaduje sa, 

- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných 

predpisov, požadujeme, aby stavebník: 

 rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných 

a/alebo bezpečnostných pásiem, 

 pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 

zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 

906 01, 

 zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu 

k existujúcim plynárenským zariadeniam, 

 zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a 

križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami, 

 zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní 

existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou, 

 stavebník je povinný projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania predložiť 

na posúdenie SPP-D,  

OSOBITNÉ PODMIENKY: 

- Upozorňujeme že trasa navrhovanej preložky plynovodu STL D90 (objekt S0-701) je v 

kolízii s existujúcim objektom na parc.č. 2378/328 k.ú. Varín. 

- Stavebník je povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke plynárenského 

zariadenia medzi investorom a SPP-D, v zastúpení p. Dušan Paulíny, tel.č. +421 41 242 

4106, e-mail: dusan.pauliny@spp- distribucia.sk 

- bez uzavretia Dohody o preložke plynárenského zariadenia nebude možné uviesť 

plynárenské zariadenie do prevádzky, 

- v zmysle § 81 Zákona o energetike náklady na preložku plynárenského zariadenia je 

povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal; 

 

Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia 

Vyjadrenie zo dňa 22.08.2018 pod č. OU-ZA-OKR1- 2018/032074-002, súhlasné stanovisko 

bez pripomienok; 

 

Krajský pamiatkový úrad Žilina 

Záväzné stanovisko zo dňa 17.09.2018 pod č. KPUZA-2018/11666-2/72998/KOP, súhlasné 

stanovisko pri dodržaní podmienok: 

http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
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- Termín zahájenia výkopových prác súvisiacich so stavbou 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. 

- 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. 

- Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného 

stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby; 
 

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiline, okresný dopravný inšpektorát 

Vyjadrenie zo dňa 26.09.2017 pod č. ORPZ-ZA-ODI1-36-353/2017, súhlasné stanovisko pri 

dodržaní podmienok: 

- V rámci riešených objektov žiadame cesty III triedy označiť novými číslami ciest                  

( prečíslovanie cestnej siete III. triedy na území SR novými štvorcifernými číslami je platné 

od 01.05. 2015). 

- Žiadame spracovať návrh trvalého a prenosného dopravného značenia. 

 

Uvedené podmienky 1. až 2. žiadame zapracovať do ďalšieho stupňa projektovej 

dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia. Vyhradzujeme si právo stanoviť dodatočné 

podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej 

premávky alebo verejný záujem; 

 

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii 

Vyjadrenie zo dňa 04.09.2018 pod č. OU-ZA-OCDPK-2018/032961/2/POL, súhlasné 

stanovisko pri dodržaní podmienok: 

- V zmysle §16 ods. 5 cestného zákona „Súčasťou povoľovania stavby pozemnej 

komunikácie podľa odseku 1 sú aj jej súčasti a vyvolané úpravy podľa § 18 ods. 3.“ 

V zmysle § 16 ods. 6 cestného zákona „Súčasťou konania podľa odseku 1 sú všetky 

konania, ktoré sú podľa osobitných predpisov potrebné na povolenie stavby podľa odseku 

5. Správne orgány príslušné na tieto konania majú v konaní podľa odseku 1 postavenie 

dotknutého orgánu a svoju pôsobnosť uplatňujú záväznými  stanoviskami.“ 

- Nakoľko sa jedná o preložky ciest II/583 a III/2074, všetky stavebné objekty stavby bude 

povoľovať tunajší cestný správny orgán jedným stavebným povolením. 

- Stavebník je povinný rešpektovať ustanovenia § 18 cestného zákona, ako aj § 20 vyhlášky 

35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon. 

- Tunajší cestný správny orgán si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť 

stanovené podmienky v tomto stanovisku, ak si to vyžiada verejný záujem. 

- Ak dôjde k zmene projektovej dokumentácie, žiadame o jej predloženie za účelom vydania 

nášho vyjadrenia; 

 

Okresný úrad Žilina, odbor pozemkový lesný 

Vyjadrenie zo dňa 24.08.2018 pod č. OU-ZA-PLO2018/032643-02/Cho, súhlasné stanovisko 

bez pripomienok; 

 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia stredného Váhu I.Púchov 

Vyjadrenie zo dňa 07.09.2018 pod. č. CS SVP OZ PN 6763/2018/2, súhlasné stanovisko bez 

pripomienok. 
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PRI REALIZÁCII STAVBY DODRŽAŤ PODMIENKY:    

  

- V prípade archeologických nálezov počas výkopových prác postupovať v zmysle zákona o 

štátnej pamiatkovej starostlivosti. 

- Odstraňovanie vegetačného krytu (krovín a stromov) na predmetnom pozemku vykonávať 

iba za základe súhlasu OÚ – odb. ochrany prírody a krajiny, 

- K žiadosti o stavebné povolenie predložiť vlastnícke alebo iné právo k pozemkom 

v zmysle §139 ods.(1) stavebného zákona. 

 

Námietky účastníkov konania:    

Oznámenie o začatí územného konania malo povahu verejnej vyhlášky. Oznámenie bolo 

zverejnené na úradnej tabuli Obce Varín po dobu 15 dní. Na konaní, ktoré sa uskutočnilo dňa 

27.11.2018 neboli vznesené námietky účastníkov konania. 

 

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona  3 roky  odo dňa, kedy 

nadobudlo právoplatnosť. Predĺžiť platnosť územného rozhodnutia je možné pred uplynutím 

tejto lehoty. 

 

Za návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby bol uhradený správny poplatok 

v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. 

 

                                     O d ô v o d n e n i e  

 

Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania, Žilina, Komenského 48,  

podal na tunajšom úrade  dňa 02.07.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu  

„Stavebné úpravy križovatky cesty II/583, stavebný objekt „K3- Prestavba križovatky cesty 

II/583 s cestou III/011073 a sanácia zosuvu v km 14,14 – 14,95,“ na pozemkoch  parc. č. ... 

líniová stavba C KN kat. územie Stráža, Dolná Tižina. Uvedeným dňom bolo začaté územné 

konanie. 

 

Podľa § 35 ods. 3) stavebného zákona „Ak predložený návrh neposkytuje dostatočný podklad 

pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby alebo iného opatrenia v území (§ 32), najmä 

vplyvov na životné prostredie, vyzve stavebný úrad navrhovateľa, aby návrh v primeranej 

lehote doplnil potrebnými údajmi alebo podkladmi, a upozorní ho, že inak územné konanie 

zastaví. Ak navrhovateľ nedoplní návrh na vydanie územného rozhodnutia požadovaným 

spôsobom v určenej lehote, stavebný úrad územné konanie zastaví.“ 

 

Pretože predložený návrh neposkytoval dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia 

navrhovanej stavby, stavebný úrad listom zo dňa 24.07.2018 pod č. OcuVarín-2018-843, 

52353/2018 vyzval navrhovateľa, aby v zmysle § 35 ods. 3 stavebného zákona doplnil návrh 

o ďalšie podklady a konanie prerušil. Požadované podklady boli stavebnému úradu doručené 

dňa 23.10.2018. 

Dňa 06.11.2018 oznámil stavebný úrad začatie územného konania verejnou vyhláškou podľa 

§ 36 ods. 4/ stavebného zákona a súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym 

zisťovaním. Oznámenie bolo zverejnené na úradnej tabuli Obce Varín, Stráža, DolnáTižina 

po dobu 15 dní. Zároveň stavebný úrad oznámil dotknutým orgánom a organizáciam štátnej 

správy začatie  územného konania. Stavebný úrad v oznámení upozornil účastníkov konania 

a dotknuté orgány a organizácie štátnej správy, že svoje námietky a pripomienky k návrhu 

môžu uplatniť v zmysle § 36 ods. 1 stavebného zákona najneskôr na ústnom pojednávaní, 

inak že sa na ne neprihliadne. 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1976-50#f4767649
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Na ústnom pojednávaní, ktoré sa uskutočnilo dňa 27.11.2018 neboli vznesené žiadne 

námietky účastníkov konania či dotknutých orgánov a organizácií štátnej správy. 

 

Obec Varín, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 119 stavebného zákona, v uskutočnenom 

konaní posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistila, že jej 

umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie resp. týmto hľadiskám 

neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.   

 

K návrhu bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami zainteresovaných orgánov 

a organizácií. Svoje stanoviská oznámili tieto orgány štátnej správy SEVAK, a.s. Žilina,    

SPP – D, a. s. Bratislava, SSE- D, a.s., Žilina, Krajský pamiatkový úrad Žilina, Okresné 

riaditeľstvo policajného zboru v Žiline, ODI, Žilina, OR HaZZ, Žilina, Okresný úrad, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného 

prostredia Žilina -šs vodnej správy, šs OPaK, šs v odpad. hospod., Slovak Telekom, a.s. 

Bratislava, TES Media, s.r.o., Žilina, Energotel, a.s. Bratislava, prevádzka Žilina, Michlovský, 

spol. s.r.o.,  Zdeno Turoň,  Banská Bystrica, SWAN,a.s. Bratislava, SIEMENS, s.r.o., 

Bratislava, Suptechnik spol., s.r.o., Žilina, Telefónica O2 Slovakia, s.r.o Bratislava, Okresný 

úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozem. komunikácií Žilina, Okresný úrad Žilina, odbor 

pozemkový a lesný, Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia, Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva Žilina, Slovenská autobusová doprava, a.s. Žilina. 

 

Predložené stanoviská si  navzájom  neodporovali, boli skoordinované a  zahrnuté do 

podmienok tohto rozhodnutia. 

 

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti má stavebný úrad za to, že podľa podmienok 

uvedených vo výroku územného rozhodnutia nebudú neprimerane obmedzené či ohrozené 

práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

 

 

P o u č e n i e  

 

   Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu 

možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec Varín, 

Obecný úrad, 013 03 Varín, Námestie sv. Floriána 1. O odvolaní rozhodne Okresný úrad  

v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku 

(zákon č. 162/2015 Z.z.). 

 

 

 

 

                                                                                         Ing. Michal  C V A C H O 

                                                                                                      starosta obce 
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Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov, a vyvesí sa na 

dobu 15 dní  na úradnú tabuľu obce Varín, Stráža, Dolná Tižina. Posledný deň tejto 

lehoty je dňom doručenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí:  

1. ŽSK, odbor dopravy a územného plánovania, 011 09 Žilina, Komenského 48 

2. Účastníkom konania sa oznámenie doručí verejnou vyhláškou v zmysle § 36 ods. 4 

stavebného zákona, vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o líniovú stavbu v zmysle    § 

139 ods. 3 písm. e/ stavebného zákona 

3. Okresný úrad ,odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných 

zložiek životného prostredia, 010 08 Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B 

                                                                -  šs v odpad. hosp. 

                                                         -  šs vodnej správy 

                                                         -  šs OPaK 

4. Okresný úrad Žilina, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, 010 08 Žilina, 

Vysokoškolákov 8556/33B 

5. Krajský pamiatkový úrad, 010 01 Žilina, Mariánske námestie 19 

6. Okresné riaditeľstvo policajného zboru Žilina,ODI, 010 75 Žilina, Veľká Okružná 31 

7. SPP – D, a. s. 825 11 Bratislava, Mlynské Nivy 44/b 

8. Stredoslovenská distribučná, a.s., 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 2927/8 

9. SAD Žilina, a.s., 010 65 Žilina, Košická 2 

10. SÚ pre spis 

Na vedomie: 

11. RÚVZ, 011 71 Žilina, V. Spanyola 27 

12. OR HaZZ, 010 01 Žilina, Námestie Požiarníkov 1 


