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OKRESNY URAD ZILINA
Odbor starostlivosti o životné prostredie

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

ROZHODNUTIE

Číslo: OU-ZA-OSZP3-2018/006512-003/Ros Žilina 13.02.2018

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán
miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej starostlivosti
o životné prostredie podľa § 5 zákona číslo 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako špeciálny stavebný úrad vo veciach
vodných stavieb podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) a § 61 zákona číslo 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), s použitím
ustanovenia § 46 a § 47 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov vydáva

STAVEBNÉ POVOLENIE

pre stavebníka: Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, IČO 00321 575 v stavebnom
konaní po prerokovaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní
podľa § 62 stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 66 stavebného zákona rozhodol takto:

Vodná stavba "Nájomný bytový dom (33 bytových jednotiek) Hollého ul. Rjaec - objekty
SO 05.1 Rozšírenie verejného vodovodu; SO 06 Kanalizačná splašková a dažďová

prípojka; SO 07 Kanalizačná dažďová prípojka cez ORL," navrhovaná na pozemkoch KN-C
Č. 1103/1, 1103/4, 1103/5 v katastrálnom území Rajec sa podľa § 26 vodného zákona
v súčinnosti s § 66 stavebného zákona

povoľuje

v nasledovnom rozsahu :
SO 05.1 Rozšírenie verejného vodovodu - rozšírenie verejného vodovodu potrubím HDPE DN
80 PN 10, SDR 17 celkovej dÍžky 178,0 m. ~apojenie na existujúce potrubie sa vykoná
vsadením liatinovej odbočky DN 100/80 s uzatváracím ventilom DN80. Na konci trasy bude
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umiestnený nadzemný hydrant DN80, ktorý bude slúžiť. zároveň ako kalník na vodovode. Pre
bytový dom bude zriadená odbočka s uzáverom prípojky DN80.

SO 06 Kanalizačná splašková a dažd'ová prípojka - odvedenie splaškových a zrážkových vôd
z objektu bytového domu kanalizáciou PVC-U DN 250 dÍžky 137,0 m a DN 150 dÍžky 36,0 m
do verejnej kanalizácie PVC DN 300.

SO 07 Kanalizačná dažd'ová prípojka cez ORL - zrážkové vody z parkoviska pri bytovom
dome budú zachytávané uličnými vpustmi UVI a UV2 a zaústené kanalizáciou PVC DN 200
a 150 celkovej dÍžky 52,0 m do existujúcej kanalizácie, ktorá má na trase vybudovaný odlučovač
ropných látok KL 50/1.

Na stavbu: "Nájomný bytový dom (33 bytových jednotiek)" bolo vydané rozhodnutie
o umiestnení stavby, ktoré vydal príslušný stavebný úrad - Mesto Rajec, SOCÚ Územné
plánovanie a stavebný poriadok, pod číslom 0l/3l09/2017IURl22-Ďu dňa 12.12.2017, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa ll.01.2018.

Na uskutočnenie vodnej stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom
konaní, ktorú vypracovalInggroup, s.r.o., Ing. Miloslav Remiš, autorizovaný stavebný
inžinier, a ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu v jednom
vyhotovení si ako súčasť spisu ponecháva tunajší úrad.

2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou
na to oprávnenou.

3. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

4. Pred začatím stavby je stavebník povinný vytýčiť na stavenisku všetky podzemné vedenia,
ktoré sa v záujmovom území nachádzajú, ich správcami. Vytýčenie vedenia rešpektovať tak,
aby nedošlo k ich poškodeniu. Po obnažení vedenia prizvať zástupcu jeho správcu ku
kontrole, či toto nie je poškodené. Taktiež prizvať zástupcu k zásypu vedenia. Zemné práce v
blízkosti vedenia oznámiť bezodkladne jeho správcovi.

5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byt' dodržané ustanovenia § 48 stavebného zákona
upravujúce požiadavky na uskutočňovaniestavieb, vyhláška číslo 532/2002 Z.z. a príslušné
technické normy.

6. Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ stavby - oprávnená právnická alebo fyzická osoba 
ktorý bude určený vo výberovom konaní. Stavebník v lehote do 15 dní od uskutočneného

výberového konania oznámi stavebnému úradu meno (názov) a adresu zhotoviteľa stavby,
ktorý zároveň zabezpečí odborný dozor nad uskutočňovaním stavby.

7. Na stavbe môžu byt' použité len vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom číslo

90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
8. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby na tunajší úrad.
9. Pred začatím realizácie stavebných prác v komunikácii, je stavebník povinný mať platné

povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie vydané od príslušného cestného
správneho orgánu.

10. Pred realizáciou stavby je zhotoviteľ stavby povinný vypracovať povodňový plán
zabezpečovacích prác v zmysle § 10 ods. 2 písm. e)·zákona Č. 7/20 lOZ. z. o ochrane pred
povodňami, ktorý predloží na tunajší úrad na schválenie.

11. Pri realizácií stavby musia byt' dodržané nasledovné podmienky:
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SEVAK a.s.! vyjadrenie Č. 0180023921LKo zo dňa 31.01.2018:
1. Potrubie verejného vodovodu realizovať z materiálu HDPE 100, SDRI7, PNI0 D90x5,4

mm (DN80 mm). Verejný vodovod bude ukončený nadzemným hydrantom DN 80mm.
2. Upozorňujeme, že navrhovaná vetva verejného vodovodu bude križovať potrubie

verejnej kanalizácie BT DN 300 mm v správe našej spoločnosti. Situáciu s orientačným

zákresom inžinierskych sietí Vám zasielame v prílohe.
3. Pred začatím zemným prác stavebník požiada o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa

nachádzajú v záujmovom území a zabezpečí, aby pri realizácii bola dodržaná STN 73
6005 pri súbehu a križovaní inžinierskych sietí.

4. Počas stavebných prác a pri dotyku stavby s VK je potrebné dodržať minimálne
vzdialenosti určené k ochrane kanalizačného potrubia. V zmysle zákona Č. 442/2002 Z.z.
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 ods. 2 sa vymedzuje pásmo
ochrany VV a VK v šírke 1,5 m (do DN 500 mm vrátane) od pôdorysného bočného

okraja potrubia na obidve strany. V pásme ochrany je zakázané znižovať a zvyšovať

krytie potrubia a vykonávať zemné práce, terénne úpravy, umiestňovať stavby,
konštrukcie a iné podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré by obmedzovali
prístup k VV a VK, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav. prípadnú kolíziu
s inž. sieťami riešiť samostatne s príslušným prevádzkovým majstrom.

5. V zmysle STN 75 5401 čl. 31 a STN 75 6101 čl. 7.6.13 musí byť pri súbehu a križovaní
hlbšie uložené potrubie dopravujúce zdravotne škodlivé látky (VK). Pri križovaní VK
s VV musia byť vykonané také technické opatrenia, ktorými sa zamedzí možnosť

kontaminácie pitnej vody odpadovou vodou.
6. Potrebu pitnej vody pre zásobovanie objektov zabezpečíme iba do kapacity vodovodnej

siete a tlakových pomerov v danej lokalite. Podmienka platí tiež pri použití tlakových
splachovačov a iných tlakových vnútorných zdravotechnických zariadení

7. Trasu verejného vodovodu viesť po verejných pozemkoch, ktoré sú prístupné pre
mechanizmy SEVAK a.s. V prípade, že sa jedná o súkromné pozemky, je potrebné
vybaviť do doby realizácie stavby písomný súhlas vstupu na pozemok a k preberaciemu
konaniu stavby zriadiť vecné bremeno na pozemok. V prípade, že nebudú pozemky,
v ktorých bude vedený verejný vodovod vysporiadané, stavbu neprevezmelne.

8. K stavebnému konaniu na prekládku vodovodu požadujeme doložiť doklad, ktorými sa
preukazuje vlastnícke alebo iné práve k (§ 139 ods. 1 stav. zákona) k predmetným
pozemkom, v ktorých bude potrubie vodovodu uložené.

9. Novovybudovaný VV bude uvedený do prevádzky až po stavebnom ukončení,

skolaudovaní, po úspešných tlakových skúškach, vyhovujúcich rozboroch kvality vody
v potrubí a podpísaní zmluvy o prevádzkovaní vodovodu medzi zainteresovanými.

10. Počas stavebných prác (k tlakovým skúškam vodovodu, ku kontrole uloženia potrubia,
spôsobu napojenia vodovodných prípojok) požadujeme prizvať ako odborný technický
dohľad budúceho prevádzkovateľa - zamestnancov našej spoločnosti. O výsledku skúšok
napísať záznam do stavebného denníka, ktorý bude slúžiť ako podklad pre vydanie
užívacieho povolenia stavby.

11. Upozorňujeme, že nie je dovolené cudzím vykonávať zásahy na zariadeniach verejného
vodovodu a verejnej kanalizácie v správe našej spoločnosti.

12. Verejný vodovod, ktorý bude vybudovaný v cudzom investorstve v rámci nášho
jestvujúceho systému, považujeme za rozšírenie verejného vodovodu a v súlade
s ustanovením zákona Č. 595/2003 Z.z. O dani z príjmov toto rozšírenie je zhodnotením
majetku našej spoločnosti bez vzniku nového vlastníckeho práva k príslušnému
rozšíreniu, preto všetky zmeny požadujeme riešiť uzatvorením príslušnej zmluvy
v časovej súvislosti s priebehom stavby.
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13. Vybudovaný verejný vodovod odovzdať s príslušnými dokladmi do prevádzky našej
spoločnosti do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
Odovzdanie vybudovaného VV uskutočnené "Protokolom o odovzdaní a prevzatí
stavby," ktorý bude súčasťou zmluvy o odovzdaní (prevádzkovaní) VV, a v ktorom bude
dohodnutý spôsob a termín ostrého napojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu.

14. Požadujeme preskúšať funkčnosť vyhľadávaciehovodiča nad potrubím. Tennín a spôsob
vykonania skúšky žiadame vopred konzultovať s Ing. Hyčkom. V prípade, že nebude
preskúšaná funkčnosťvyhľadávaciehovodiča, stavbu neprevezmeme.

15. V rámci stavebných prác žiadame zdvihnúť do úrovne budúcej nivelety komunikácie
všetky poklopy vodovodu. Ich funkčnosť požadujeme preveriť pri kolaudácii stavby za
prítomnosti nášho pracovníka z prevádzky SEVAK a.s. Žilina.

16. Dodávateľ (zhotoviteľ) stavby musí min. 30 dní vopred prejedať na príslušnom úseku
prevádzky prepojovacie práce na existujúci vodovod. Tieto budú vykonané za našej
účasti na základe objednávky s tennínom realizácie.

17. Požadujeme spracovať geodetické zameranie skutkového stavu stavby so spracovaním
polárnych súradníc pre vynesenie do programu MICROSTATION (digitálna mapa)
s vynesením do súboru *dgn. Pred spracovaním konzultovať so správcom GIS-u na
SEVAKa.s.

18. Po zrealizovaní stavby je potrebné vyznačiť všetky zmeny pokládky potrubia oproti
pôvodnému návrhu do projektu skutočného vyhotovenia stavby.

OR HaZZv Žiline, vyjadrenie č. ORHZ-ZA1-1735-001/2017 zo dňa 18.12.2017:
Súhlasí bez pripomienok

SSE - D a.s.. vyjadrenie Č. 4600040261 zo dňa 23.01.2018:
Súhlasí so stavbou, pri realizácii stavby dodržať podmienky uvedené v tomto vyjadrení

SPP-Das., VJ!iadrenie Č. TD/NS/0776/2017/Ki zo dňa 27.10.2017:
Súhlasí sa stavbou za dodržanie podmienok uvedených vo vyjadrení

RÚVZ v Žiline, vyjadrenie Č. A/2017/04448/HŽPZ zo dňa 18.12.2017:
Ku kolaudácii predložiť laboratórny rozbor pitnej vody, ktorá musí vyhovovaťVyhláške
MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole
kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou
vodou, účinnou od 15.10.2017. .

Slovak Telekom, a.s.. vyjadrenie Č. 6611727456 zo dňa 02.10.2017:
Súhlasí so stavbou, pri realizácii stavby dodržať podmienky uvedené v tomto vyjadrení

Okresný úrad Žilina, OSŽP, ŠS OH, vyjadrenie Č. OU-ZA-OSZP3-2017/041339-002/Deb zo dňa

24.10.2007:
odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ stavby) odovzdá
oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom
zariadení alebo na povolenej skládke
výkopovú zeminu prednostne využiť na spätné zásypy alebo ďalšie terénne· úpravy
investor je povinný zmluvne zabezpečiťu dodávateľa stavby doklady o množstve a druhu
vzniknutých odpadov cl o spôsobe ďalšieho nakladanie s nimi .
dodávateľom (zhotoviteľom) stavby v prípade jeho prevzatia zodpovednosti za
nakladanie s odpadmi môže byť len taký oprávnený subjekt, ktorý má vpredmete
podnikania činnosť "Podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými ako
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nebezpečnýlTI 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.

12. Stavbu je možné užívať až po kolaudácií stavby. Stavebník podá včas návrh na vydanie
kolaudačného rozhodnutia podľa § 26 vodného zákona a § 79 stavebného zákona.

13. Ku kolaudácii stavby predložiť: zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, projektovú
dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby s vyznačenými zmenami; vyhlásenia výrobcu
o zhode stavebných výrobkov a zariadení, doklady o zneškodnení vzniknutých odpadov na
povolenej skládke, geodetické zameranie skutočného vyhotovenia stavby vypracované
autorizovaným geodetom a kartografom, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok
a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku (zápisy
zo skúšky vodotesnosti kanalizácií a tlakových skúškach vodovodu).

14. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa,

keď nadobudlo právoplatnosť.

15. Stavba nesmie bvť zahájená, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

16. Stavba bude dokončená do 31.12.2020.

Účastníci konania nevzniesli námietky voči vydaniu stavebného povolenia na
predmetnú stavbu.

Odôvodnenie:

Žiadate!': Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 022 Rajec, IČO 00321575 podal dňa
22.01.2018 na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátneJ vodnej správy žiadosť

o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu: "Nájomný bytový dom (33 bytových
jednotiek) Hollého ul. Rajec - objekty SO 05.1 Rozšírenie verejného vodovodu; SO 06
Kanalizačná splašková a dažďová prípojka; SO 07 Kanalizačná dažďová prípojka cez ORL,"
ktoráje navrhovaná na parcelách KN-C č. 1103/1, 1103/4, 1103/5 v katastrálnom území Rajec.
Stavba rieši napojenie navrhovaného bytového domu na Hollého ulici v Rajci na verejný
vodovod a verejnú kanalizáciu.

Tunajší úrad - Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy - ktorý
je v zmysle §120 stavebného zákona špeciálnym stavebným úradom vo veciach vodných stavieb
- oznámil začatie stavebného konania listom číslo OU-ZA-OSZP3-2018/06512-002/Ros zo dňa

16.01.2018 známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Ostatní účastníci boli
o stavebnom konaní upovedomení verejnou vyhláškou, ktorá visela na úradnej tabuli Mesta
Raj ec a tunaj šieho úradu.

Týmto listom zároveň tunajší úrad nariadil k predloženej žiadosti ústne pojednávanie
s miestnym zisťovaním, pričom upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje
námietky môžu uplatniť najneskôr na tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne
a tiež upozornil, že na pripomienky a námietky, ktoré boli a mohli byt' uplatnené v územnom
konaní alebo pri prerokovaní územného plánu zóny, sa neprihliada. Dotknuté orgány boli tiež
upovedomené o tom, že ak v určenej. alebo predÍženej lehote neoznámia svoje stanoviská k
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povoľovanej stavbe, v zmysle § 61 ods. 5 stavebného zákona sa predpokladá, že so stavbou z
hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním sa uskutočnilo dňa 08.02.2018 na Okresnom
úrade Žilina a súčasne sa vykonala obhliadka miesta stavby. Predmetom stavebného konania sú
objekty vodných stavieb: SO 05.1 Rozšírenie verejného vodovodu; SO 06 Kanalizačná

splašková a dažďová prípojka; SO 07 Kanalizačná dažďová prípojka cez ORL," ktoré riešia
pripojenie navrhovaného bytového domu na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. Vodné
stavby budú situované na parcelách KN-C 110311 a 113/5, ku ktorým má stavebník vlastnícke
právo vedené na LV č. 4064 a 1500 a na parcele KN-C č. 1103/4, J<u ktorej má stavebník na
základe Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. ZML 2018116 iné právo podľa

§ 139 ods. 1 stavebného zákona, ktoré ho oprávňujú zriadiť na ňom požadovanú stavbu.

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadost' o
stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a
zistil, že uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani
neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Územné rozhodnutie na stavbu "Nájomný bytový dom (33 bytových jednotiek)" vydal
stavebný úrad Mesto Rajec pod číslom 01l3109/20171URl22-Ďu dňa 12.12.2017, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 11.01.2018 pre pôvodného stavebníka stavby - Ing. Viliam Čech,

K Surdoku 7668/9, Prešov. Na základe Zmluvy o postúpení práv a povinností stavebníka
uzavretej v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov pod č. ZML
2018117 previedol stavebník Ing. Viliam Čech všetky práva, záväzky a povinnosti vyplývajúce
z územného rozhodnutia na nového stavebníka Mesto Rajec. Obec Šuja vydala záväzné
stanovisko podľa § 120 a § 140b stavebného zákona pod č. 288/2018/0VS-320/2018 dňa

26.01.2018, ktorým overila dodržanie podmienok a súladu s právoplatným územným
rozhodnutím.
Rozsah vodnej stavby, ktorý je predmetom povoľovaniaje podrobne uvedený vo výrokovej časti

tohto rozhodnutia.
Ku stavebnému a vodoprávnemu konaniu boli predložené vyjadrenia účastníkov konania

a dotknutých orgánov. S vydaním stavebného povolenia súhlasili a ku stavbe sa vyjadrili:
SEVAK pod č. 018002392/LKo zo dňa 30.01.2018, RÚVZ v Žiline pod č. Al2017/04448/HŽPZ
zo dňa 18.12.2017; Okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiline pod č. ORHZ-ZAl-1735-001l2017 zo
dňa 18.12.2017, SSE-D, a.s., pod č. 460004061 dňa 23.01.2018; Okresný úrad Žilina, OSZP ŠS
OH pod č. OU-ZA-OSZP3/2017/041339-022/Deb zo dňa 24.10.2017, Okresný úrad Žilina,
OSZP ŠS OPaK pod ,č. OU-ZA-OSZP3-20 17/041342-002/Bre zo dňa 06.10.2017.

Všetky oprávnené požiadavky ako aj podmienky uplatnené v stavebnom konaní boli
zapracované do podmienok stavebného povolenia.

Na základe uvedených skutočností tunajší úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie sú
oslobodené od správnych poplatkov.

6



Pokračovanie rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP3-2018/006512-003/Ros

P O U Č en i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je možno podať podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia
na Okres?ý úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B,
O1O 08 Zilina. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny
opravný prostriedok v

----- 1--- -

.......-...:/..

RNDr. Drahomíra Macášková
vedúca odboru

Doručuje sa:
1. Mesto Rajec, Námestie SNP, 2/2, 015 22 Rajec + overená projektová dokumentácia
2. Inggroup, s.r.o., Ing. Miloslav Remiš, Revolučná 10, Žilina
3. / Jarmila Betinská, Veľká Čierna 131, O15 O1 Rajec
il Ostatní účastníci verejnou vyhláškou - Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
5. Ostatní účastníci verejnou vyhláškou - Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B,

Žilina

Na vedomie:
1. SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960,01057 Žilina
2. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
3. SPP-D a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
4. SSE-D, a.s., Pri Rajčanke 2927, 010 17 Žilina
5. Bineko, spol. s.r.o., Javorová 164,015 01 Rajec
6. OR HaZZ v Žiline, Námestie požiarnikov 1, Žilina
7. RÚVZ v Žiline, V. Spanyola č. 27, 010 01 Žilina
8. Okresný úrad OSZP, ŠS OH, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina
9. SpIS

Toto rozhodnutie sa doručuje v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona
verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli Mesta Rajec a správneho orgánu
Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia po dobu 15 dní v obci spôsobom
obvyklým.

Vyvesené dňa: Jo. d-. eta f rf Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis ESTSKÝ ÚR D Pečiatka, podpis

ám. SNP č.2/2 (2)
(po uplynutí lehot Jj d .e ät' s vyznačením uvedených údajov).
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