
OBEC DOLNÁ TIŽINA 

Stavebný úrad 

Dolná Tižina 333, 013 04 Dolná Tižina 

Č.s.: 2022/22184/SÚ/MLA/R  Krasňany: 24.01.2023 
 

 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 

 

Obec Dolná Tižina -  Stavebný úrad, (ďalej len "stavebný úrad") ako stavebný úrad príslušný 

podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a zákona č. § 5 

ods. a) písm. 1 zákona č.608/2003 Z.z. o  štátnej správe pre územné plánovanie , stavebný 

poriadok a bývanie a o zmene  a doplnení stavebného zákona v znení neskorších predpisov, 

v územnom konaní posúdil podľa § 32 - § 40 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o 

umiestnení stavby, ktorý dňa  14.04.2022 podali  a dňa 24.10.2022 doplnili návrh 

 

Mgr. Martina Šefar, Dolná Tižina 162 

Ing. Roman Lacek, Dolná Tižina 463,  

Ján Lacek, Dolná Tižina 162,  

Dušan Lacek, Dolná Tižina 163,  

Peter Zicho, Dolná Tižina 381,  

Marianna Zichová, Dolná Tižina 381,  

Karol Buchta, Dolná Tižina 340,  

Mária Buchtová, Dolná Tižina 340,  

Peter Buchta, Dolná Tižina 340,  

Alžbeta Buchtová, Dolná Tižina 340,  

v zastúpení : Mgr. Martina Šefar, Dolná Tižina 162 

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a ods.1 

stavebného zákona  

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   s t a v b y 

 

„prístupová komunikácia“ 

 

(ďalej len "stavba") na pozemku parc. č. 634/137, 634/144, 634/160, 634/161, 634/7, 631/37, 

631/29, 631/30, 631/31, 631/40, 634/92, 1544/1 KN k.ú. Dolná Tižina- líniová stavba.   

 

K pozemkom parc. č. 634/137, 634/144, 634/160, 634/161, 634/7, 631/37, 631/29, 631/30, 

631/31, 631/40, KN  preukázali navrhovatelia vlastnícke právo LV 

č.1553,1529,1120,740,739,1554 k pozemku parc. č. 1544/1, 634/92  KN predložili súhlas 

vlastníka pozemkov,  
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Popis stavby: 

 

Jednopruhová obojsmerná  cesta celkovej dĺžky 199,69 m.  Cesta so štrkovým krytom  je 

navrhnutá s jazdným pruhom šírky 3,5-5,0 m. Na konci komunikácie je navrhnuté 

obratisko umožňujúce  otáčanie vozidiel do 9,0 m. Sklon terénu je mierne svahovitý, 

ktorému bol prispôsobený pozdĺžny sklon  v rozmedzí 0,5%-12,0 %. Priečny sklon  je 

navrhnutý jednostranný 2,0 %. Pozdĺž cesty sú navrhnuté zemné krajnice š. 0,5 m. 

2. Pre umiestnenie stavby sa v zmysle § 39a ods.2 stavebného zákona určujú tieto 

podmienky: 

a) požiadavky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné 

prostredie : v zmysle záväzného stanoviska Okresného úradu Žilina, odbor 

starostlivosti o ŽP 

b) stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. č. 634/137, 634/144, 634/160, 

634/161, 634/7, 631/37, 631/29, 631/30, 631/31, 631/40, 634/92, 1544/1 KN k.ú. 

Dolná Tižina- líniová stavba,  podľa overeného výkresu situácie stavby dokumentácie 

pre územné rozhodnutie, vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. 

Petrom Rázgom, v mierke 1:500, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohto územného 

rozhodnutia. 

c) polohové umiestnenie stavby: 

podľa výkresu celkovej situácie stavby 

 

d) požiadavky na prístup a užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie : nie sú 

e) napojenie na siete technického vybavenia : nepožaduje sa 

f) požiadavky vyplývajúce z chránených častí krajiny alebo z ich blízkosti : nie sú 

g) požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov :  

Okresný úrad  Žilina, pozemkový a lesný odbor, stanovisko k pripravovanému zámeru 

výstavby na poľnohospodárskej pôde č. OÚ-ZA-PLO-2022/042803-02/Sá. zo dňa 

12.10.2022: Odňatie poľnohospodárskej pôdy bude riešené v samostatnom konaní na základe 

žiadosti stavebníka a doložení právoplatného územného rozhodnutia. 

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie – záväzné stanovisko pre 

účely územného konania č. OU-ZA-OSZP3-2022/029707-002/Bal z 02.06.2022  nemá 

námietky ku vydaniu územného rozhodnutia za dodržania podmienok: 

 Prípadný nevyhnutný a opodstatnený výrub drevín a krovín bude riešený v zmysle § 47 

a§48 zákona( t.j. na dreviny a kroviny, ktoré na danom pozemku rastú a ktorých výrub 

podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody, bude vydané právoplatné rozhodnutie 

o súhlase na výrub  drevín a krovín v správnom konaní). Výrub realizovať v období 

vegetačného pokoja od 01.10. 2021 do 28.02.2023-v mimohniezdnom  období vtáctva 

z dôvodu jeho ochrany) 

 Pri realizácii výkopových prác bude výkop zasypaný v ten istý deň, ako dôjde k 

vyhĺbeniu výkopu tak, aby neostal ako pasca pre živočíchy cez noc ( pokiaľ nebude 

možné  v deň realizácie výkopu tento zasypať, treba zabezpečiť výkop proti 

preniknutiu živočíchov) 
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 Výkopová zemina bude využitá na spätný zához  alebo odvezená  na určenú skládku, 

v žiadnom prípade nebude deponovaná alebo umiestňovaná do voľnej krajiny. 

 Okolie dotknuté stavebnou činnosťou bude každoročne sledované a udržiavané 

vlastníkom pozemku tak, aby nevznikali plochy ruderálnej vegetácie, resp. Aby sa 

zabránilo výskytu nepôvodných inváznych rastlín. 

 Nedôjde ku zásahom do koryta a brehov toku a jeho brehových porastov. Prípadné 

spevňovanie brehových častí je potrebné riešiť tak, ako je to v súčasnosti, t.j. 

kamennou rovnaninou. 

SPP-D, a.s., stanovisko  k projektovej dokumentácii pre územné konanie k umiestneniu 

stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení č. 

TD/NS/0829/2021/Ki zo dňa 02.09.2021,  

-v záujmovom území sa nachádzajú  STL plynovod DN 50 PE a plynové prípojky, dodržať 

všetky podmienky uvedené v stanovisku. 

Toto stanovisko nie je možné použiť pre účely stavebného konania. 

 

SSD, a.s  , vyjadrenie  pre územné konanie  č. 202103-UR-0069-1 zo dňa 20.04.2021:  

V predmetnej lokalite   stavby  sa nachádzajú  elektroenergetické  zariadenia v majetku SSD, 

a.s. – VN vzdušné vedenia a podperný bod. 

2.1 Toto vyjadrenie je možné použiť len pre účely územného konania  pri dodržaní 

podmienok vyjadrenia. Nie je možné ho použiť pre účely stavebného povolenia, ako ani pre 

vúčely ohlásenia drobnej stavby. 

2.2.V zmysle stavebného zákona  je pre určenie presnej trasy podzemných vedení  potrebné ju 

fyzicky vytýčiť.  Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe 

objednávky smerovanej cez aplikáciu https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv vytýči určený 

pracovník SSD. 

2.3 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. 

2.4 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. 

2.5 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri 

prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné  dodržať všetky 

legislatívne opatrenia týkajúce sa bezpečnosti  osôb, ochrany  energetických zariadení  

a technického zhotovovania  súbehov a križovaní. 

2.6. V prípade  akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia  je túto skutočnosť 

pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. č. 0800 159000 

2.7 Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor 

prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia 

zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia. 

Toto vyjadrenie je platné 12 mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri 

zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané ( zmena aktuálneho zaťaženia 

a technického stavu zapojenia distribučnej  sústavy v danej lokalite apod.) 

 

Dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení. 
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SSD, a.s  , stanovisko k zriadeniu stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia 

č. 202212-VOP-0008-1 zo dňa 13.01.2023: súhlasí so zriadením stavby „Prístupová 

komunikácia  k novostavbe rodinného domu „ v ochrannom pásme 22 kV vedenia č. 234 

v katastri obce Dolná Tižina na  p.č. 634/7,18 za následovných podmienok: 

1. Stavba bude umiestnená tak, ako je zakreslené v priloženej situácii, t.j. rodinný dom 

bude umiestnený  mimo ochranné pásmo vzdušného 22 kV vedenia, v kolízii 

s ochranným pásmom predmetného vedenia bude spevnená plocha – prístupová 

komunikácia. 

Spevnené plochy musia byť vybudované tak,  aby výška vedenia od povrchu spevnenej 

plochy vyhovovala STN EN 50341-1, Tabuľka  (5.12), t.j. min. 6,6 m pri maximálnej teplote 

vodiča alebo zaťažení námrazou alebo vetrom. 

Pri výkopových a iných prácach SSD žiada neporušiť stabilitu podperných bodov a prípadnú 

uzemňovaciu sústavu. 

2. Osoby, ktoré zriaďujú  stavbu alebo vykonávajú činnosti, pri ktorých sa môžu priblížiť 

k energetickým zariadeniam, sú povinné  v zmysle zákona  č. 251/2012 Z.z. §43 

ods.11 vopred oznámiť takúto činnosť  prevádzkovateľovi  zariadení SSD, email: 

prevadzkovatel@ssd.sk  a dodržať ním určené  podmienky. 

3. Pri výstavbe, údržbe a užívaní objektov  nesmú byť použité mechanizmy ani 

predmety, ktorými by sa  priblížilo k akémukoľvek vodiču vedenia 22 kV na 

vzdialenosť menšiu ako 3 m. Bola by tým ohrozená bezpečnosť osôb ako aj 

bezpečnosť prevádzky energetických zariadení.  

4. V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného el. vedenia 22 kV , ktoré je v zmysle  

zákona č. 251/2012 Zb. §43 ods.2 vymedzené zvislými  rovinami po oboch stranách 

vedenia vo vodorovnej  vzdialenosti, 10m, meranej kolmo na vedenie od krajného 

vodiča a pod  elektrickým vedením  je v zmysle §43 ods.4  zakázané: 

–zriaďovať ďalšie stavby, prístavby, konštrukcie a skládky 

–vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou ,presahujúcou 3m 

–uskladňovať ľahko horľavé a výbušné látky 

–vykonávať činnosti ohrozujúce  bezpečnosť osôb a majetku 

- vykonávať činnosti ohrozujúce  elektrické vedenie  a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky 

sústavy 

5. Na najbližších podperných bodoch vedenia sú namontované a trvalo funkčné 

dvojzávesy ( bezpečnostné závesy spĺňajúce  požiadavky na zvýšené zabezpečenie) 

6. Kovové časti stavieb zasahujúce do ochranného pásma ( napr. odkvapové rúry, kovové 

brány, stĺpiky oplotenia...) musia byť uzemnené, odpor uzemnenia max. 15 Ohm. 

7. Pri zavlažovaní priľahlých častí sa nesmie súvislý prúd vody priblížiť k živým častiam 

elektrických zariadení na vzdialenosť menšiu ako 2 m. 

8. Žiadateľ je uzrozumený s tým, že v ochrannom pásme el. transformačnej stanice 

a v ochrannom pásme el. vedenia môže byť  zhoršený príjem rozhlasu a televízie 

a môžu sa tam vyskytovať zvýšené hodnoty imisií stanovené platnou legislatívou. 

Prevádzkovateľ  elektroenerg. zariadenia nezodpovedá za príp. zvýšené hodnoty imisií 

a s tým súvisiace obmedzenia a škody, ktoré môžu žiadateľovi z tohto titulu vzniknúť. 

V prípade potreby technických opatrení na zníženie  hodnôt imisií, ktoré bude musieť 

prevádzkovateľ el.zariadenia na tomto zariadení vykonať, budú vykonané 

prevádzkovateľom na náklady žiadateľa o zriadenie stavby v ochrannom pásme EEZ. 

9. V prípade poruchy na vedení následkom živelnej pohromy alebo iných 

nepredvídateľných okolností,/úder blesku, námraza, zosuv pôdy a pod./ak by ich 

následkom došlo k pádu energetických zariadení, SSD nebude znášať žiadnu 

zodpovednosť za škody vzniknutí na majetku ani za bezpečnosť osôb nachádzajúcich 

mailto:prevadzkovatel@ssd.sk
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sa v ochrannom pásme  energetických zariadení. 

10. Vlastník nehnuteľnosti je povinný v zmysle Zákona č. 251/2012 Zb. §43 ods.6 

umožniť  prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup 

a príjazd  k vedeniu  a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho 

nadzemného el. vedenia udržiavať priestor pod vvedením a voľný pruh pozemkov ( 

bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného el. vedenia. Táto 

vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča 

nadzemného el. vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu. 

11. Toto stanovisko je dokladom pre územné a stavebné konanie na zriadenie stavby 

v ochrannom pásme  EEZ SSD v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. §43 ods.14, pre 

vydanie územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia v zmysle stavebného 

zákona je potrebné stavebnému úradu predložiť aj vyjadrenie SSD pre účely 

územného, resp. stavebného konania. 

12. Pred začatím kolaudačného konania je potrebné požiadať  prevádzkovateľa 

distribučnej sústavy SSD o stanovisko k dodržaniu podmienok udelenia súhlasu so 

zriadením stavieb v ochrannom pásme EEZ. V prípade nepredloženia  tohto súhlasu 

SSD nesúhlasí s kolaudáciou stavby. 

13. Žiadateľ sa zaväzuje, že bude rešpektovať a dodržiavať  všetky stanovené podmienky 

prevádzkovateľa distr. sústavy SSD a berie ich na vedomie ako záväzné pri udelení 

súhlasu so zriadením stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia. 

14. Toto vyjadrenie platí 12 mesiacov od dátumu vydania. 

 

SSD v prípade nerešpektovania tohto stanoviska stavebníkom , nezodpovedá za prípadné 

škody na mejetku vlastníka stavby, vzniknuté z dôvodu prevádzky, údržby a opravy 22 kV 

vedenia. V prípade vzniku škody na zariadení v majetku SSD, z dôvodu nerešpektovania 

tohto stanoviska si SSD vyhradzuje právo na náhradu  vzniknutej škody. 

Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenie pre vydanie stavebného povolenia. 

 

Sevak, a.s. , vyjadrenie k územnému rozhodnutiu č. 021030691/DJu zo dňa 7.9.2021: 

1.S vydaním ÚR súhlasíme. Cez navrhovanú prístupovú cestu prechádza verejný vodovod 

(VV)PE D63. Situíciu s LIDS Vám v prílohe zasielame. 

2.VV je potrebné rešpektovať, aby pri zemných prácach nedošlo k jeho poškodeniu. 

Neznižovať krytie. Poklopy na armatúrach uložiť do úrovne budúcej nivelety komunikácie. 

3.Pred začatím zemných prác je potrebné VV vytýčiť a zapracovať do DSP. Vytýčenie cez 

požiadavku zabezpečí naša organizácia. Pred kolaudáciou stavby prizvať nášho pracovníka 

z HS Vodovodov ku kontrole  stavu vykonaných prác. 

 

Slovak Telekom, a.s. , vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových 

zariadení  č. 6612207504 dňa 07.03.2022, dôjde do styku so sieťami elektronických 

komunikácií spol. Slovak Telekom, a.s. alebo Digi Slovakia, s.r.o. Dodržať Všeobecné  

podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou stanoviska. 

 

Okresné riaditeľstvo PZ  v Žiline  , záväzné stanovisko č. ORPZ-ZA-ODI1-13-275/2021  

zo dňa 22.10.2021súhlasí s PD pre vydanie stavebného povolenia za týchto podmienok: 

1. Požadujeme, aby šírka jazdného pruhu  navrhovanej prístupovej komunikácie  mala 

v celom profile predmetnej  komunikácie rovnakú šírku ( min. 3,5 m) 

2. Trvalé a dočasné  dopravné značenie musí byť vyhotovené a rozmiestnené  v súlade  so 

zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávike a o zmene  a doplnení  niektorých 
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zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s Vyhl. Č.30/2020 Z.z. o dopravnom 

značení  a v súlade s STN 01 8020- Dopravné značky na pozemných komunikáciách. 

3. Žiadame prizvať  dopravného inžiniera ODI OR PZ v Žiline na kontrolu správnosti 

osadenia  trvalého a dočasného dopravného značenia ( tel. 0961403511) 

4. Vyhradzujeme si právo na prípadné doplnenie alebo zmeny navrhovaného  trvalého  

a dočasného dopravného značenia v záujme  zachovania baezpečnosti a plynulosti 

cestnej premávky. 

5. Stavebné práce spojené s obmedzovaním cestnej premávky na existujúcej  miestnejk 

komunikácii žiadame vykonávať formou viac zmennej  organizácie vykonávania 

týchto prác tak, aby došlo k maximálnej  možnej miere  ku skráteniu času obmedzenia.  

6. Všetky stavebné práce  spojené s obmedzovaním cestnej premávky  na existujúcej  

miestnej komunikácii ( u ktorých je  to technicky možné) žiadame obmedziť prípadne 

prerušiť  v pracovných dňoch počas dopravných špičiek a to v čase od 6.00 do 8.00 

hod. a v čase 14.00 do 16.00 hod. 

7. V rámci stavby žiadame prijať také opatrenia,  ktoré budú zamedzovať  poškodzovaniu 

a znečisťovaniu pozemných komunikácií. 

8. Ak dôjde pri stavebných prácach  k znečisteniu pozemných komunikácií, alebo  

dopravného značenia, žiadame zabezpečiť ich  bezodkladné čistenie. 

 

 

 

OR Ha ZZ v Žiline  , stanovisko na účely stavebného konania č. ORHZ-ZA1-2021/000624-

001 zo dňa 01.07.2021 s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok, 

toto stanovisko nenahrádza  stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie 

nasledújúce podľa stavebného zákona . 

 

 

 

2. Rozsah projektovej dokumentácie k žiadosti na vydanie stavebného povolenia : 

Stavebník ku žiadosti o stavebné povolenie priloží projektovú dokumentáciu stavby podľa 

§ 8 a 9 vyhl. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, 

stanoviská  dotknutých orgánov a správcov sietí  k stavebnému konaniu,     právoplatné 

rozhodnutie   Okresného úradu Žilina, odbor lesný a pozemkový o trvalom odňatí 

poľnohospodárskej pôdy, vlastnícke alebo iné právo k pozemkom dotknutým stavbou 

v zmysle § 139 stavebného zákona. 

 

Námietky účastníkov konania v zmysle § 36 ods.1 stavebného zákona : neboli vznesené  

 

3.Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí tri roky odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti. Nestratí však platnosť, pokiaľ v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné 

povolenie alebo o povolenie na terénne úpravy, práce a zariadenia podľa stavebného zákona 

(§ 71 ods.1), alebo ak sa začalo s využitím územia na určený účel. Podľa § 40 ods. 4 

stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov jeho 

navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. 
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Odôvodnenie: 

Dňa 14.04.2022 podali navrhovatelia a dňa 24.10.2022 naposledy doplnili návrh na vydanie 

rozhodnutie na umiestnenie stavby uvedenej vo výroku rozhodnutia. 

Pretože návrh nebol úplný pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad vyzval 

navrhovateľov rozhodnutím č. 2022/22184/SÚ/MLA/prer.  dňa 07.06.2022 na doplnenie 

návrhu a konanie prerušil. 

Po doplnení podkladov stavebný úrad oznámil dňa 28.11.2022 začatie územného konania 

všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou v zmysle § 

36 ods.4, nakoľko sa jedná o líniovú stavbu. Vzhľadom k tomu, že pre územie, v ktorom sa 

nachádzajú pozemky, navrhnuté na zastavanie predmetnou stavbou, sú  pomery v území  

jednoznačné, stavebný úrad upustil podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho 

pojednávania a stanovil, že v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia 

môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a 

organizácie svoje stanoviská. 

Stanoviská oznámili: 

Sevak, a.s., Slovak Telekom, a.s., SPP-D, a.s., SSD, a.s.,  Okresný úrad Žilina, odbor 

starostlivosti o ŽP, OR HaZZ v Žiline, OR PZ ODI v Žiline 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a 

organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov 

a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul 

do podmienok tohto rozhodnutia.  

V konaní sa preukázalo, že projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej 

stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení 

vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

 

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené. 

 

V zmysle §  37 ods. 2 stavebného zákona: 

Stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o 

životné prostredie a potrieb požadovaného  opatrenia v území a jeho dôsledkov, preskúma 

návrh  a jeho súlad s podkladmi podľa odseku 1 a predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, 

posúdi či vyhovuje  všeobecným technickým požiadavkám  na výstavbu a všeobecne 

technickým požiadavkám na stavby užívané  osobami s obmedzenou  schopnosťou pohybu, 

prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky,  podmienky 

bezpečnosti práce  a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany 

prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, 

lesného pôdneho fondu a pod. pokiaľ posúdenie nepatrí iným orgánom. 

V zmysle §  39 ods. 1 stavebného zákona: 

V územnom rozhodnutí  vymedzí stavebný úrad územie na stanovený účel a určí podmienky, 

ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä  súlad s cieľmi a zámermi územného 

plánovania, vecná a časová koordinácia  jednotlivých stavieb a iných opatrení v území 

a predovšetkým  starostlivosť o životné prostredie včítane  architektonických a urbanistických  
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hodnôt v území a rozhodne o námietkách účastníkov konania. V rozhodnutí o umiestnení  

stavby si v odôvodnených prípadoch  stavebný úrad môže vyhradiť predloženie podrobnejších  

podkladov, projektovej dokumentácie alebo jej časti, podľa nich môže dodatočne určiť ďalšie 

podmienky, ktoré sa musia zahrnúť do stavebného povolenia. 

Podľa § 36 ods.3 stavebného zákona: 

Dotknuté orgány oznámia   svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu  uplatniť svoje 

pripomienky a námietky  účastníci územného  konania. Ak niektorý z orgánov  štátnej správy 

potrebuje na  riadne posúdenie  dlhší čas, predĺži stavebný úrad  na jeho žiadosť  lehotu pred 

jej uplynutím. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania neoznámi 

v určenej alebo predĺženej lehote   svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so 

stavbou  z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

 

Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

Územné rozhodnutie má podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platnosť 3 roky odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote 

podaná žiadosť o stavebné povolenie predmetnej stavby. 

Toto rozhodnutie stráca platnosť dňom, keď stavebnému úradu bude doručené oznámenie 

navrhovateľa alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku ktorému sa 

rozhodnutie vzťahuje. 

 

 

Poučenie o odvolaní: 

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok)  v znení neskorších právnych predpisov  možno podať odvolanie do 15 

dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. 

Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, možno preskúmať súdom podľa zákona č. 

162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení neskorších platných právnych predpisov. 

 

 

Lukáš Ďurina 

  starosta obce 

 Poplatok: 

Správny poplatok bol zaplatený podľa  položky 59 písm. a ods. 1 dňa 14.04.2022  vo výške 

40.00 €.  

Príloha: 

- overená situácia umiestnenia stavby  pre územné konanie 
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Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 42 ods.2  stavebného 

zákona v nadväznosti na § 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 úradnej tabuli a 

internetovej stránke správneho orgánu Obce Dolná Tižina. Posledný deň tejto lehoty je 

dňom doručenia. 

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

 

 

Pečiatka a podpis  orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie  rozhodnutia na úradnej 

tabuli a internetovej stránke obce. 

 

Doručí sa: 

- Účastníkom konania, ktorých práva by mohli byť v konaní dotknuté sa doručuje 

verejnou vyhláškou v zmysle §42 ods.2 stavebného zákona- líniová stavba  

 

Na vedomie: 

 

1. SPP-D, a.s., Mlynské nivy súp. č. 44, 825 11  Bratislava 26 

2.  SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina 

3. SEVAK, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57  Žilina 

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

5. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, ŠS OPaK, Vysokoškolákov 8556/33 B, 

010 08 Žilina 

6.  OR HaZZ v Žiline, Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina 

7. Obec Dolná Tižina- starosta obce 

8. Mgr. Martina Šefar, Dolná Tižina 162 

9. spis 

 

 


