
MESTO RAJEC 
SOCÚ ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE A STAVEBNÝ PORIADOK 

NÁM. SNP 2/2 , 015 01 RAJEC  
C.s.: 01/14/302/202 l/UR/31-Ja Žilina: 28.09.2021 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTIE 
O UMIESTNENÍ STAVBY 

Meno (názov) a adresa žiadateľa : Mesto Žilina 
ICO 00321796, Námestie obetí komunizmu 1 
011 31 Žilina 

v zastúpení Jozef Greguš, Gaštanová 3080,010 07 
Žilina 

podal dňa 01.03.2021 návrh a dňa 06.04.2021, 26.05.2021 doplnil návrh na vydanie 
rozhodnutia o umiestnení stavby: 

Rozšírenie kanalizácie Brodno - Podskaličná ulica 
Žilina, Brodno 

v meste: Žilina, Brodno 

ulica: Podskaličná 

katastrálne územie: Brodno 
na pozemkoch: líniová stavba (ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" 
pare. č. 954/1,963/41, 1181/1, 1181/2, 1181/13, 1181/14, 1181/18. 

Mesto Rajec, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v 
znení neskorších predpisov a podľa §119 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov posúdil návrh na vydanie 
územného rozhodnutia v zmysle §39a stavebného zákona a v súlade s ust. §35 a §37 
stavebného zákona a v územnom konaní, po preskúmaní návrhu rozhodol takto: 

podľa §3 9a) stavebného zákona 

POVOĽUJE 
UMIESTNENIE STAVBY 

Rozšírenie kanalizácie Brodno - Podskaličná ulica 
Žilina, Brodno 

v meste: Žilina, Brodno 

ulica: Podskaličná 

katastrálne územie: Brodno 
na pozemkoch: líniová stavba (ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" 
pare. č. 954/1, 963/41, 1181/1, 1181/2, 1181/13,1181/14, 1181/18. 
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Pre umiestnenie stavbv sa určujú tieto podmienky : 

1. Umiestnenie stavby bude podľa overeného výkresu situácie stavby dokumentácie 
pre územné rozhodnutie vypracovanej autorizovaným architektom Ing. arch. Andrej 
Mareš (*1457AA*) v mierke 1 : 500, ktorá je súčasťou tohto územného rozhodnutia, na 
pozemkoch: líniová stavba (register "C" register "C" pare. č. 954/1, 963/41, 1181/1. 
1181/2, 1181/13, 1181/14, 1181/18 v katastrálnom území Brodno. 

2. Popis stavby: 

Projektová dokumentácia rieši rozšírenie splaškovej kanalizácie v Žiline v mestskej časti 
Brodno-Podskaličná ulica. Napojenie na verejnú kanalizáciu sa vykoná do novo 
navrhovanej šachty na jestvujúcom potrubí. Z dôvodu nevyhovujúcich výškových 
pomerov bude nutné na kanalizácií zriadiť prečerpávajúcu stanicu splaškových 
odpadových vôd „CS". Čerpacia stanica je navrhnutá ako podzemná kruhová 
železobetónová nádrž so svetlým priemerom 3000 mm a výškou 3000 mm. Okolie bude 
spevnené. CS bude opatrená dvomi čerpadlami s výtlačným potrubím, na ktorom sa 
umiestni uzatvárací a spätný ventil. Druhé čerpadlo tvorí 100% rezervu. Oplotenie areálu 
je navrhnuté z pozinkovaného pletiva v.l800mm s napínacími drôtmi. Súčasťou bude 
bránka so vstupnou bránou. Brána bude istená pomocou závory. 

Vlastnícke vzťahv k pozemkom, na ktorých sa stavba umiestňuje: 
Nakoľko sa jedná o umiestnenie verejnoprospešnej stavby v zmysle § 108 ods.2 
písm.a) stavebného zákona, podľa § 38 stavebného zákona ak nemá navrhovateľ 
vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o 
umiestnení stavby vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok 
vyvlastniť. 
Podľa §108 ods.l stavebného zákona pozemky, stavby a práva k nim, potrebné na 
uskutočnenie stavieb alebo opatrení vo verejnom záujme, uvedených v odseku 2, 
možno vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám možno obmedziť 
rozhodnutím stavebného úradu (ďalej len „vyvlastniť"). 
Podľa § 108 ods.2 písm.a) stavebného zákona vyvlastniť možno len vo verejnom 
záujme pre verejnoprospešné stavby podľa schválenej územnoplánovacej 
dokumentácie. 

3. K umiestneniu stavby boli uplatnené stanoviská dotknutých orgánov : 

OU Žilina, štátna vodná správa - v zmysle podmienok záväzného stanoviska pod č. OU-
ZA-OSZP3-2021/007845-002/Bar/Mrh zo dňa 28.01.2021 s umiestnením predmetnej 
stavby „Rozšírenie kanalizácie Brodno - Podskaličná ulica" z hľadiska ochrany vodných 
pomerov s ú h l a s í m e za splnenia nasledovných podmienok: 

1. „Rozšírenie kanalizácie Brodno - Podskaličná ulica" má zmysle ustanovení § 52 
vodného zákona charakter vodnej stavby, na ktorú bude potrebné povolenie v zmysle § 
26 vodného zákona, a ktoré vydá na základe žiadosti a príslušných dokladov orgán štátnej 
vodnej správy tunajšieho úradu. 
2. Žiadosť o stavebné povolenie bude predložená na špeciálny stavebný úrad v zmysle 
ustanovení stavebného a vodného zákona. Súčasťou žiadosti budú aj doklady, ktorými 
stavebník preukáže vlastnícke práva, resp. iné práva, na ktorých má byť stavba 
realizovaná, príp. že má stavebník k pozemkom iné práva podľa § 139 ods. 1 stavebného 
zákona, ktoré ho oprávňujú zriadiť na nich požadovanú stavbu. 
3. Stavebník predloží k žiadosti o stavebné povolenie záväzné stanovisko príslušného 
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stavebného úradu v zmysle § 140b a § 120 stavebného zákona. 
4. Na stavbu musí všeobecný stavebný úrad vydať rozhodnutie o umiestnení stavby v 
zmysle ustanovení stavebného zákona. 
5. Dokumentácia stavby bude odsúhlasená s vlastníkmi a správcami inžinierskych sieti. 
6. K technickému riešeniu ako i k spôsobu odvádzaniu splaškových odpadových vôd v 
uvedenej lokalite sa musí vyjadriť prevádzkovateľ a správca verejnej kanalizácie -
spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. (SEVAK, a.s.), Bôrická cesta 
1960, 010 57 Žilina. Všetky podmienky správcuje potrebné rešpektovať. 
7. Ďalší stupeň dokumentácie stavby v stupni dokumentácie pre stavebné povolenie, 
bude predložený na vyjadrenie tunajšiemu úradu, úseku štátnej vodnej správy. 

Toto vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona sa v zmysle § 73 ods. 18 vodného zákona v 
platnom žnem považuje za záväzné stanovisko podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 479/2005 Z. z. a nie je 
rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej 
správy vydávané podľa vodného zákona. 

OÚ Žilina, štátna správa ochrany prírody a krajiny - v zmysle podmienok stanoviska 
pod č. OU-ZA-OSZP3-2021/007841-002/Bal zo dňa 18.01.2021 nemá námietky ku 
vydaniu územného rozhodnutia za dodržania stanovených podmienok: 
1. 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 (čiže najneskôr do 30. marca 2021 a následne až od 1. 
októbra do 31. marca 2022 - v mimohniezdnom období vtáctva, z dôvodu jeho 
ochrany. 

2. Pri realizácii výkopových prác bude výkop zasypaný v ten istý deň ako dôjde 
k vyhĺbeniu výkopu (tak, aby neostal ako pasca cez noc). Pokiaľ nebude možné v deň 
realizácie výkopu tento aj zasypať, bude zabezpečené, aby do priestoru výkopu 
nemohli preniknúť živočíchy, vrátane živočíchov veľkosti drobných zemných 
cicavcov, uviaznutiu živočíchov v priestoroch výkopov dôjde k prípadu uviaznutia 
takéhoto živočícha, bude tento z výkopu šetrne odobratý a vypustený do prírody (v 
prípade potreby stavebník zabezpečí odbornú asistenciu Správy NP Malá Fatra). 

3. Výkopová zemina bude využitá na spätný zához alebo odvezená na určenú skládku, v 
žiadnom prípade nebude deponovaná v blízkosti dotknutého vodného toku alebo 
umiestňovaná do voľnej krajiny. 

4. 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 (napr. Fallopia japonica -
pohánkovej japonský, Heracleum mantegazzianum - boľševník obrovský a. i). 

Záväzné stanovisko nie je rozhodnutím v správnom konám a nenahrádza povolenie 
ani súhlas orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny vydávané podľa zák. č. 
543/2002 Z. z., ale je záväzným stanoviskom podľa § 140b zák. č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zák. č. 479/2005 Z. z. 

OU Žilina, odpadové hospodárstvo - v zmysle podmienok stanoviska pod č. č. OU-
ZA-OSZP3-2020/052087-002/Slt zo dňa 29.12.2020 súhlasné vyjadrenie za splnenia 
podmienok: 

investor (alebo dodávateľ) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas 
realizácie stavby v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú 
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niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a druhy odpadov zaradí podľa platného Katalógu 
odpadov (vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z.)., 
- odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ) stavby odovzdá 
oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom 
zariadení alebo na povolenej skládke. 
Predložená projektová dokumentácia stavby rieši rozšírenie - predĺženie verejnej 
kanalizácie na ul. Podskaličná. Počas výstavby rodinných domov budú vznikať stavebné 
odpady zaradené do kat. O ostatný odpad. 
Vyjadrenie je záväzným stanoviskom podľa §140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, nie je však rozhodnutím 
v správnom konaní a nenahradzuje povolenie ani súhlas orgánu štátnej správy odpadového 
hospodárstva podľa zákona 79/2015 Z.z., o odpadoch. 

SPP-D, a.s. - v zmysle podmienok vyjadrenia pod č. TD/NS/0036/2021 /Ki zo dňa 
10.01.2021 súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich 
podmienok: 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 
Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je 
stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení 
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídel SPP-D www.spp- 
distribucia.sk (časť E-služby), 
v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky 
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských 
zariadení do rozsahu 100 m bezplatne, 
stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného 
konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených 
v tomto vyjadrení, 
stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú 
dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych 
predpisov, na posúdenie SPP-D, 
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. 
OSOBITNÉ PODMIENKY: žiadne 

KPÚ Žilina - v zmysle podmienok záväzného stanoviska pod č. KPUZA-2021/8014-
2/35405/KOP zo dňa 26.04.2021 k predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Žilina v 
konaní podľa zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") a iných osobitných právnych predpisov 
uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým 
zákonom: 

http://www.spp-
http://distribucia.sk


Č.s.: 01/14/302/202l/UR/31 -Ja str. 5 

1. Termín začatia výkopových práč súvisiacich so stavbou je stavebník povinný 
písomne ohlásiť najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý 
vykoná pred začatím výkopových prác prieskum detektorom kovov a následne odborný 
dohľad stavby formou obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných 
archeologických nálezov. 
2. Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej 
alebo nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, 
stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo 
kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému 
úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až 
do obhliadky krajským pamiatkovým úradom. 
3. Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného 
stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby. 

Požiadavky určené v tomto záväznom stanovisku vyplývajú z ustanovení pamiatkového 
zákona, vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmaného 
archeologického náleziská. Ak počas obhliadky výkopov zástupca krajského 
pamiatkového úradu identifikuje relevantné archeologické nálezy, určí podľa §127 ods. 
1 a 2 stavebného zákona príslušný stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým 
úradom podmienky zabezpečenia týchto archeologických nálezov formou vykonania 
pamiatkového záchranného archeologického výskumu. 
Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona v prípade 
zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba 
zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález krajskému pamiatkovému úradu. 
Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom 
alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým 
úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, 
najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu; 
pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým 
úradom. 
Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových 
súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. 
Podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona záväzné stanovisko krajského pamiatkového 
úradu sa vyžaduje ku všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy a orgánov 
územnej samosprávy, ktorými môžu byť dotknuté záujmy chránené týmto zákonom. 
Orgán štátnej správy a orgán územnej samosprávy, ktorý vedie konanie, v ktorom môžu 
byť dotknuté záujmy ochrany pamiatkového fondu, môže vo veci samej rozhodnúť až po 
doručení právoplatného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska orgánu štátnej správy 
na ochranu pamiatkového fondu. 
Na neďalekej polohe Sedliska sa nachádza sídlisko z veľkomoravského obdobia a 
zároveň sa stavba nachádza neďaleko historického osídlenia Brodna. Z uvedeného 
dôvodu je nevyhnutné vykonať obhliadku zamestnancom Krajského pamiatkového 
úradu Žilina. 
Krajský pamiatkový úrad Žilina toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov 
chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného 
zákona. 
Toto záväzné stanovisko je zároveň záväzným stanoviskom pre konanie nasledujúce 
podľa stavebného zákona a iných osobitných právnych predpisov. Podmienky tohto 
záväzného stanoviska žiadame zapracovať do územného rozhodnutia a stavebného 
povolenia na danú stavbu. 
Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej 
samosprávy. 
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V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 
pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak 
nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené. 

Mesto Žilina, SÚ, ŠSÚ-ŽP - v zmysle podmienok vyjadrenia pod č. 6397/2021 -
140649/2021 -SÚ-VI zo dňa 21.04.2021 
Ak je plánovaná stavba v súlade s platným územným plánom mesta Žilina, predmetnú 
stavbu je možné realizovať za splnenia nasledovných podmienok: 
1. Pri výkopových prácach dodržiavať STN 83 7010. Pri práci dbať, aby neboli 
poškodené kmene, koreňové nábehy, koreňový priestor a koruny stromov. V prípade 
poškodenia drevín zabezpečiť ich ošetrenie. Pri hĺbení výkopov sa korene stromov môžu 
prerušiť jedine rezom, pričom je potrebné rezné miesta ošetriť a zahladiť. 

2. Pri výkopových prácach nie je dovolené ku drevinám za hranou rozkopu navážať 
zeminu, stavebný odpad a materiál, ani skladovať látky, ktoré by mohli spôsobiť 
poškodenie dreviny. V nevyhnutnom prípade, ak výkop vedie v tesnej blízkosti drevín, 
zriadiť mechanickú zábranu voči ich poškodeniu. 

3. Pri prípadnom výrube drevín postupovať v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v zmysle neskorších predpisov. 

4. Po ukončení prác plochy zelene dať do žiaduceho stavu, vyčistiť plochy od 
prípadných kameňov a stavebných zvyškov. Previezť zhutnenie výkopu po vrstvách. 
Dorovnať vzniknuté nerovnosti terénu. Previesť úpravu povrchu plochy, usadnutú zeminu 
doplniť, vrchný pôdny profil rozrušiť, aby sa v ňom obnovil vodný a vzdušný režim. 

5. Pri realizácii stavby ako i počas prevádzky nakladať s odpadmi (výkopová zemina, 
stavebný odpad, komunálny odpad, nebezpečný odpad), v súlade s platnou legislatívou v 
oblasti odpadového hospodárstva a platného VZN mesta. Doklady o spôsobe nakladania 
so vzniknutými odpadmi predložiť ako doklad pri odovzdávaní stavby. 

6. Ak pri stavebných prácach bude výkopová zemina dočasne uložená mimo staveniska, 
podľa § 97 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je potrebné požiadať príslušný orgán 
štátnej správy odpadového hospodárstva o udelenie súhlasu na skladovanie výkopovej 
zeminy. 

7. Pri realizácií stavby zabezpečiť obmedzenie prašných emisií kropením a čistením 
komunikácie a vonkajšieho pracovného prostredia podľa potreby a dôsledne realizovať 
stavebnotechnické opatrenia, s dôrazom na obmedzenie hluku a vibrácií. 

8. Pri realizácii stavby zabezpečiť čistenie mechanizmov pred vstupom na verejnú 
komunikáciu. 

Siemens Mobility s.r.o. - v zmysle podmienok vyjadrenia pod č. PD/ZA/004/21-GAR 
zo dňa 28.12.2020; K predloženej dokumentácii pre stavebné konanie hore uvedenej 
stavby nemáme pripomienky, podzemné siete verejného osvetlenia sa v záujmovej oblasti 
nenachádzajú. 

Mesto Žilina, SÚ, ŠSÚ - doprava - v zmysle podmienok záväzného stanoviska pod č. 
2621/2021-6193/2021-SÚ-MZR zo dňa 17.02.2021 s predloženým projektom stavby pre 
územné rozhodnutie v zmysle citovaného cestného a stavebného zákona súhlasíme za 
dodržania nasledujúcich podmienok : 
1. Križovanie miestnych komunikácií pri realizácii kanalizačnej siete realizovať výlučne 

len pretlakom, len v odôvodnených prípadoch (t. j . existencia inžinierskych sietí, resp. 
iné technické príčiny) súhlasíme s prekopaním. 

2. Konečné povrchové úpraw chodníkov poškodených priečnymi výkopovými prácami 
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vykonať v nasledujúcej skladbe : 
- asfalt, betón ACo 8 hr40mm , spojovací postrek z asfaltu, asfalt, betón ACpl6-II hr. 
60 mm, infiltračný postrek, štrkodrvina hr. 150 mm, pred pokládkou poslednej vrstvy 
asfalt, betónu požadujeme zafrézovať obidve strany ryhy na šírku 500 mm , v hr. 500 
mm a vrstvu asfalt, betónu položiť v tejto šírke tak, aby došlo k previazaniu novej 
obrusnej vrstvy s jestvujúcou vozovkou (tzv. prepiato vanie). V prípade štartovacích 
jám alebo iných otvorov v chodníku vzdialených od seba vo vzdialenosti menšej ako 
30m požadujeme povrchovú úpravu v celej dĺžke a šírke. Pri 
štartovacích jamách umiestnených v chodníku, požadujeme povrchovú úpravu v celej 
šírke chodníka z dôvodu eliminovania pracovných spojov. 

3. Konečné povrchové úpravy chodníkov poškodených výkopovými prácami pri 
líniových stavbách vykonať v celej šírke chodníka a dĺžke v nasledujúcej skladbe : 
betónová zámková dlažba, obdĺžnikového typu, sivé prevedene, hr80mm, podkladové 
lôžko z drte L-4-8mm hr. 40 mm, štrkodrva fr 32-63mm ŠD C deklarovaná hr 250. 

4. Konečné povrchové úpravy komunikácií poškodených priečnymi výkopovými 
prácami 
vykonať v nasledujúcej skladbe : 

- asfalt, betón AColl-II hr.50 mm, postrek spojovací z asfaltu, asfalt, betón ACpl6-II 
hr.lOOmm, štrkodrvina hr.300 mm, pred pokládkou poslednej vrstvy asfalt, betónu 
požadujeme zafrézovať obidve strany ryhy na šírku 500 mm, v hr. 50 mm a vrstvu 
asfalt, betónu položiť v tejto šírke tak, aby došlo k previazaniu novej obrusnej vrstvy s 
jestvujúcou vozovkou (tzv. prepiato vanie). 
V prípade štartovacích jám alebo iných otvorov v komunikácií vzdialených od seba vo 
vzdialenosti menšej ako 30m požadujeme povrchovú úpravu v celej šírke a dĺžke. 

5. Konečné povrchové úpravy komunikácií poškodených výkopovými prácami pri 
líniových stavbách vykonať v celej šírke jazdného pruhu komunikácie a v 
nasledujúcej skladbe : - asfalt, betón AColl-II hr.50 mm, postrek spojovací z asfaltu, 
asfalt, betón ACpl6-II hr.lOOmm, štrkodrvina hr.300 mm. Presný rozsah konečných 
povrchových úprav komunikácií bude určený obhliadkou priamo v teréne, ktorá sa 
uskutoční pred vydaním povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií, tzv. 
rozkopové povolenie. 

6. Po zrealizovaní výstavby sietí odovzdať pri kolaudácií zameranie siete vo formáte 
DWG alebo programe GIS na stavebný úrad. 

7. Navrhovanú trasu výstavby siete situovanú v miestnej komunikácii zaslať k 
odsúhlaseniu na Žilinské komunikácie a. s. Žilina, vykonávateľovi správy miestnych 
komunikácií. 

8. V prípade, že trasa siete budú zasahovať aj do priľahlej mestskej zelene je potrebné 
trasu odsúhlasiť s MsÚ v Žiline, odbor správy verejného priestranstva a životného 
prostredia. 

9. Pred začatím výkopových prác v miestnych komunikáciách a chodníku pri realizácií 
zemnej siete je investor, resp. zhotoviteľ stavby povinný požiadať o vydanie 
povolenia na zvláštne užívanie komunikácie alebo chodníka, tzv. rozkopové 
povolenie, v ktorom budú stanovené ostatné podmienky potrebné rešpektovať pri 
výkopových prácach. 

ORANGE SLOVENSKO a.s. - v zmysle podmienok vyjadrenia pod č. BB - 0227/2021 
zo dňa 29.01.2021 nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. 
Metodova 8,821 08 Bratislava Existujúce PTZ su chránené ochranným pásmom. V 
káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rožnej funkčnosti. Údaje o 
technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. 
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Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o 
elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení 
sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ 
nedochádza k prekládke, optickú trasu mechnicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené 
práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom 
odsúhlaseným na Grange Slovensko, a.s~ Mechanická ochrana a prekladá budu realizovné 
v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe 
územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke H so spoločnosťou Grange Slovensko a.s. 
nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme 
optickej trasy oznániť správcovi PTZ. 
Upozorňujeme, že 
1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Grange Slovensko a.s., sa môžu 
nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov 2/ radiokomunikačné stavby Orange Slovensko a 
el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia 
Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste 
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte: 
• pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu 

terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ 
farbou alebo kolíkmi / 

• preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a 
vyznačenou polohou PTZ 
a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú 
odchýlku +,- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu 
terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou 
opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo 
vzdialenosti najmenej 1 m ( v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej 
polohy PTZ, 

• dodržanie zákazu prechádzania ťažkým a vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 
mechanickému poškodeniu 

• nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by 
znemožňovali prístup k PTZ 

• súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ 
• aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu 

nepovolanou osobou 
• pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie 

(zákrytové dosky, fólia, markéry) 
• aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32, mob. 

0907 721 378 
• overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že 

nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia), 
• pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde 

bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia 
prevádzkovateľa a správcu PTZ 

• ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ: V záujmovom území sa 
nenachádzajú PTZ Orange. 

SSD a.s. - v zmysle podmienok vyjadrenia pod č. 4600062733 zo dňa 24.03.2021 
1. V predmetnej lokalite katastra Brodno. sa v blízkosti par.č. KN-C 963/41: 
1181/1.2.13.14.18 nachádzajú energetické zariadenia v majetku SSD. a.s. - NN a VN 
vzdušné vedenie nadzemné 
a podperné body. Zakreslenú orientačnú trasu vedení v majetku SSD Vám prikladáme 
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na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, (červenou prerušovanou VN vedenia 
22kV vzdušné, červenou plnou VN vedenia 22kV podzemné zelenou prerušovanou NN 
vedenia vzdušné, zelenou plnou NN podzemné) 

2. 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 lO.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. 
3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre 
určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. 
4. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe 
objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke, link: 
https://online.sse.sk/vtc/wtvc.wv alebo zaslanú na mailovú adresu prevadzkovatel@ssd.sk  
vytýči určený pracovník SSD. 
5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj 
pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné 
bezpodmienečne pŕedjednať postup prác na stredisku Údržby. 
6. 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. 
7. 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. 
8. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj 
vedenia tretích osôb. 
9. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia. 
Toto vyjadrenie môže slúžiť aj pre účely územného rozhodnutia pri splnení. Všeobecných 
podmienok k vyhotoveniu stavby", ktoré sú zverejnené na stránkach www.ssd.sk a pri 
dodržaní podmienok tohto vyjadrenia. 

v 

Žilinské komunikácie, a.s. - v zmysle podmienok vyjadrenia pod č. 8/T/2021 zo dňa 
26.01.2021 ako vykonávateľ údržby komunikácii a dažďovej kanalizácie v meste Žilina, 
súhlasí s vydaním ÚR na horeuvedenú stavebnú akciu. 
Pri realizácii stavby požadujeme dodržať nasledovné podmienky: Technické oddelení 
Pavol Harmečko 
Pred zahájením prác na prípojkách inžinierskych sieti je potrebné požiadať MsÚ o 
povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácii, kde sa dohodnú podrobné 
podmienky rozkopávok. 
• Konečnú povrchovú úpravu na rozkopávkach realizovať: pri líniových stavbách na 

chodníkoch v celej šírke chodníka, na komunikáciách v celej šírke jazdného pruhu, 
resp. opravu MK v celom profile. 

• Pri konečných úpravách rozkopávok v mieste styku nového a starého živičného 
krytu(pracovná špára)nalepiť samolepiaci bitúmenový pás 40x3 mm. 

• V prípade poškodenia jestvujúcich komunikácii resp. chodníkov a iných súčastí 
komunikácii (obrubník, prídlažba, dopravné značenie zvislé a vodorovné, kanalizačné 
poklopy a mreže odvodnenia povrchových vôd včetne ich prípojok, zábradlie a 
pod.počas výstavby objektu požadujeme tieto opraviť v plnom rozsahu.K poškodeným 
súčastiam komunikácie, prizvať pracovníka správy komunikácii. 

https://online.sse.sk/vtc/wtvc.wv
mailto:prevadzkovatel@ssd.sk
http://www.ssd.sk
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RÚVZ v Žiline - v zmysle podmienok záväzného stanoviska pod č. A/2021/00074/HŽPZ 
zo dňa 09.02.2021 súhlasí s návrhom žiadateľa: Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 
1, 011 31 Žilina, IČO: 00 321 796 pridelené ŠÚ SR - Krajskou správou v Žiline v 
zastúpení Josef Greguš, Gaštanová 3080/16,010 07 Žilina s vydaním záväzného 
stanoviska k návrhu na územné konanie stavby: "Rozšírenie kanalizácie Brodno -
Podskaličná ulica, k.ú. Brodno" podľa §13, odst.3, písm. b) Zákona NR SR č. 355/2007 
Z.z. 

Mesto Žilina, OPaM - v zmysle podmienok vyjadrenia pod č. 191853/2020-22232/20-
OPM-Ni zo dňa 16.12.2020. Týmto Vám oznamujeme, že voči vyššie uvedenej stavbe v 
zmysle predloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie nemáme námietky s 
podmienkou, že pri jej realizácii budú dodržané všetky zákonné povinnosti v zmysle 
príslušných právnych a technických predpisov. Polohu a spôsob ochrany prípadných 
rozvodov technickej infraštruktúry bude potrebné si overiť u ich správcov. 

Slovák Telekom, a.s. - v zmysle podmienok vyjadrenia pod č. 6612104682 zo dňa 
22.02.2021 
dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovák 
Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených 
stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného 
povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto 
stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné: 
1. 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. 

2. 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 nespim 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 Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI 
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred 
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, 
a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK 
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: 
Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 41 5001398 

3. 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. 

4. 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. 

5. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 
podmienka společnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze 
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomunikačných vedení a zaradení. 

6. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 

mailto:rastislav.kubik@telekom.sk
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nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo 
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť 
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

7. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 
podľa § 68 zákona č. 351/201 lZ.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

8. 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 polohy 
SEK spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. 
Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia 
iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne 
káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné 
vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 

9. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 
povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez 
internetovú aplikáciu na stránke: 
https://www.telekom.sk/wiadrenia 
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 

10. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria 
prílohu tohto vyjadrenia. 

11. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, 
žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať 
alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s. 

12. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 
verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre 
územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

13. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

14. Prílohy k vyjadreniu: 
• Všeobecné podmienky ochrany SEK 

Situačný.výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa 

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

Pred zahájením zemných prác je potrebné vytýčenie inž. sietí príslušnými organizáciami, 
dodržať STN386415 , STN756005 

K žiadosti 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. 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. Uplatnené 
stanoviská, vyjadrenia, podmienky, požiadavky a pripomienky dotknutých orgánov 
zahrnúť do projektovej dokumentácie stavby a dodržať v ďalšom stupni PD, vecnú 
a časovú koordináciu stavby zdokladovať v PD podľa pripomienok dotknutých orgánov; 
súčasťou projektovej dokumentácie bude plán organizácie výstavby; ďalší stupeň PD 

https://www.telekom.sk/wiadrenia
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predložiť na vyjadrenie dotknutým orgánom. Stavebné povolenie vydá Okresný úrad 
Žilina, Odbor starostlivosti o ŽP, štátna vodná správa. Stavebník preukáže v konaní 
vlastnícke, alebo iné právo k pozemkom v zmysle § 139 ods.l stavebného zákona, na 
ktorých je stavba umiestnená. 

7. Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1, 2 stavebného zákona platí tri 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. 

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

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

Odôvodnenie 
Navrhovateľ Mesto Žilina, IČO 00321796, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 
podal dňa 01.03.2021 návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu "Rozšírenie 
kanalizácie Brodno - Podskaličná ulica, Žilina, Brodno" na pozemkoch pare. č. - líniová 
stavba (pozemky register "C" pare. č. 954/1, 963/41, 1181/1, 1181/2, 1181/13, 1181/14, 
1181/18) v katastrálnom území Brodno v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie 
vypracovanej autorizovaným architektom Ing. arch. Andrejom Marešom (*1457AA*) 

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 a 4 stavebného zákona oznámil listom 
č. 01/14/302/2021/1 zo dňa 30.06.2021 začatie územného konania účastníkom konania 
verejnou vyhláškou v zmysle § 36 ods.4 stavebného konania (predmetom územného konania 
je líniová stavba), ktorá bola zverejnená na webovej stránke a úradnej tabuli Mesta Rajec dňa 
13.07.2021-30.07.2021, Mesta Žilina dňa 19.07.2021-03.08.2021 a dotknutým orgánom 
osobitne; súčasne stanovil lehotu 10 pracovných dní, v ktorej si mohli účastníci konania 
uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknutým orgánom svoje stanoviská a vyjadrenia. 
V oznámení stavebný úrad upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že na neskôr 
podané námietky a pripomienky sa nebude prihliadať. 
K umiestneniu stavby neboli vznesené námietky účastníkov konania. 

Stavebný úrad v územnom konaní posudzoval predložený návrh podľa odsekov 1 až 3 
uvedených v § 37 stavebného zákona. Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia 
na stavbu uvedenú vo výrokovej časti tohto rozhodnutia podľa § 37 ods.l stavebného zákona 
bol platný územný plán mesta Žilina (ďalej len "ÚPN-M Žilina) schválený 20.02.2012, 
ktorého záväzné časti boli vyhlásené všeobecným záväzným nariadením (ďalej len "VZN") 
č. 4/2012; vrátane jeho Zmien a doplnkov čísla 1 až 7. 

K návrhu na vydanie územného rozhodnutia bolo doložené súhlasné stanovisko mesta Žilina, 
Útvar hlavného architekta mesta Žilina pod č. 191642/2020 zo dňa 17.12.2020 
v nasledovnom znení: 
V predloženej projektovej dokumentácii (PD) pre stavbu „Rozšírenie kanalizácie - Brodno -
Podskaličná ulica" je riešené umiestnenie navrhovanej splaškovej kanalizácie, ktorá bude 
napojená na existujúcu verejnú splaškovú kanalizáciu. Novo navrhovaná kanalizácia bude 
vedená v komunikácii, chodníku a zeleni. Súčasťou predloženého riešenia je aj zriadenie 
prečerpávajúcej stanice splaškových odpadových vôd „CS". Po ukončení stavebných prác sa 
pôvodné spevnené plochy a rastlý terén upravia do pôvodného stavu. Rastlý terén sa upraví a 
zatrávni. Umiestnenie splaškovej kanalizácie je podľa projektovej dokumentácie vedené v 
komunikácii a chodníku a v zeleni v minimálnej miere. Umiestnenie čerpacej stanice 
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splaškových odpadových vôd je riešené v zeleni na pozemkoch, kde je umiestnenie ČS v 
súlade s funkčným využitím 7.39.P/02 ako súčasť dopravného a technického vybavenia pre 
rozšírenie splaškovej kanalizácie. ČS je navrhnutá ako kruhová podzemná železobetónová 
nádrž, ktorej okolie musí byť spevnené. 
Na základe vyššie uvedeného Útvar hlavného architekta mesta Žilina súhlasí s rozšírením 
kanalizácie a umiestnením ČS na pozemkoch s pare. č. KN-C 963/41 a KN-C 1181/1, 
2,13,14,18 v k. ú. Brodno podľa predloženej PD. 
V roku 2011 bol spracovaný a uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline číslo 15/2012 dňa 
20.02.2012 schválený Územný plán mesta Žilina, pričom jeho záväzné časti boli vyhlásené 
všeobecne záväzným nariadením č. 4/2012; v 01/2013 bol spracovaný a uznesením MsZ v 
Žiline č.90/2013 dňa 24.06.2013 schválený Územný plán mesta Žilina - Zmeny a doplnky 
číslo 1, ktorého záväzné časti boli vyhlásené VZN č. 9/2013; v roku 2015 boli spracované 
ÚPN-M Žilina - ZaD č.2 schválený uznesením MsZ v Žiline č. 129/2015 dňa 29.06.2015 a 
ÚPN-M Žilina - ZaD č.3 schválený uznesením MsZ v Žiline č.130/2015 dňa 29.06.2015, 
ktorých záväzné časti boli vyhlásené VZN č. 14/2015; v 06/2016 bol spracovaný a uznesením 
MsZ v Žiline č. 107/2016 dňa 28.06.2016 schválený ÚPN-M Žilina - ZaD Č.4, ktorého 
záväzné časti boli vyhlásené VZN č.21/2016, v 01/2018 bol spracovaný a uznesením MsZ v 
Žiline č. 107/2018 dňa 23.04.2018 schválený ÚPN-M Žilina - ZaD č.5, ktorého záväzné časti 
boli vyhlásené VZN č.5/2018; v 10/2018 bol spracovaný a uznesením MsZ v Žiline č.62/2019 
dňa 11.02.2019 schválený ÚPN-M Žilina - ZaD č.6a, ktorého záväzné časti boli vyhlásené 
VZN č.2/2019, ZaD č.7 (6b), ktorého záväzné časti boli vyhlásené VZN č.4/2020 (ďalej len 
ÚPN-M Žilina v platnom znení a VZN v platnom znení). 

Podľa záväznej časti platného UPN-M je stavba realizovaná na pozemkoch k.ú. Brodno, 
ktoré sú súčasťou funkčnej plochy 07- 39- P/02 

- základná funkcia: Zmiešaná, občianska vybavenosť a nezávadná výroba 
doplnková funkcia: Služobné byty 

- prípustné funkcie: Zariadenia občianskej vybavenosti, vrátane výrobných a 
remeselných prevádzok a zariadenia výroby bez škodlivých vplyvov (zápach, hluk, 
prašnosť, odpad), služobné byty okrem parteru objektov, dopravné a technické 
vybavenie a verejná zeleň 
neprípustné funkcie: Rodinné domy, bytové domy, samostatne stojace individuálne 
garáže vrátane radových (okrem pozemkov výroby), hlučné, nehygienické prevádzky, 
prevádzky náročné na dopravu (zásobovanie, obsluha, parkovanie) a iné ako základné 
doplnkové a prípustné funkcie 

- typ stavebnej činnosti: Novostavby, dopravná a technická infraštruktúra 
min. index ozelenenia: 0,4 
typ zástavby: Musí korešpondovať s okolitou zástavbou 

V zmysle platného územného plánu je rozšírenie kanalizácie v mestskej časti Brodno 
verejnoprospešnou stavbou. 
2.18.14 Zoznam verejnoprospešných stavieb 
3. Stavby technickej infraštruktúry- Vodohospodárske stavby 
písm. b) kanalizácie a čistiarne odpadových vôd a s nimi súvisiace stavby( ZaD č.4 
ÚPN-VÚC ŽK 3.1.3). 
- pre aglomerácie viac ako 10 000EO (ZaD č.4 ÚPN-VÚC ŽK 3.1.3.1). 

Žilina, vybudovanie kanalizácie v obciach Divina, Divinka, Hričovské Podhradie, 
Lietava, Podhorie a v mestských častiach Žiliny (ZaD č.4 ÚPN-VÚC ŽK k). 

Skonštatovalo sa, že umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou 
dokumentáciou pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie 
navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa 
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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. 

K žiadosti 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. 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov 
vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov 
sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul 
do podmienok tohto rozhodnutia. 

Po zvážení všetkých skutočností, predložených podkladov a stanovísk stavebný úrad rozhodol 
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Podľa § 117 ods.l stavebného zákona stavebným úradom je obec. Pôsobnosť stavebného 
úraduje preneseným výkonom štátnej správy. 
Stavebný úrad plní úlohy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku v rozsahu 
stavebného zákona. Obec zabezpečuje činnosť stavebného úradu a plnenie jeho úloh podľa § 
117 ods. 1 stavebného zákona. 

Podľa § 119 ods.3 stavebného zákona ak je na konanie príslušná obec ako stavebný úrad a je 
zároveň navrhovateľom, stavebníkom alebo vlastníkom stavby, alebo žiadateľom o povolenie 
terénnych úprav, prác alebo zariadení, ktoré sú predmetom konania, okresný úrad určí, ktorý 
stavebný úrad vykoná konanie a vydá rozhodnutie. 

Na základe uvedených ustanovení Mesto Žilina v zastúpení Jozef Greguš podal návrh na 
vydanie územného rozhodnutia na predmetnú stavbu. Vzhľadom k tomu, že Mesto Žilina 
nemôže byť navrhovateľom a súčasne stavebným úradom príslušným na konanie podľa 
stavebného zákona, Okresný úrad Žilina - odbor výstavby a bytovej politiky určil listom 
č. OU-ZA-OVBP-2021/008132-002 dňa 08.01.2021, ako príslušný stavebný úrad pre územné 
konanie Mesto Rajec. 

Toto rozhodnutie je doručované formou verejnej vyhlášky a bude zverejnené po dobu 15 dní 
na webovej stránke a úradnej tabuli Mesta Rajec a Mesta Žilina. 

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. 

lng. Milan UpR* 
primátor mesta Rajec 
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Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 42 ods. 2 stavebného 
zákona v nadväznosti na § 26 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení 
neskorších predpisov, a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej 
stránke správneho orgánu Mesta Rajec a Mesta Žilina. Posledný deň tejto lehoty je 
dňom doručenia. 

t, /ji / f ) £ n 

Vyvesené d ň a . . . . . í . . . . . . I Zvesené dňa 

Podpis, pečiatka Podpis, pečiatka 

Príloha: 

overená situácia umiestnenia stavby 

Doručí sa: 

Účastníci 
1. účastníkom konania sa tento dokument doručuje verejnou vyhláškou - predmetom 
rozhodnutia je líniová stavba 

Na vedomie 

2. Jozef Greguš, Gaštanová súp. č. 3080/16, 010 07 Žilina 
3. Mesto Rajec - primátor 
4. oddelenie právne Mesto Žilina - Odbor právny, majetkový a VO 
5. Mesto Žilina - primátor 
6. Mesto Žilina, odbor riadenia projektov a investícií 
7. SEVAK a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina 
8. Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

v r 

9. referát špeciálneho stavebného úradu - doprava Mesto Žilina - SU 
10. referát kvality ŽP Mesto Žilina, Odbor správy verejného priestranstva, Nám. obetí 
komunizmu súp. č. 1, Žilina, 01131 
11. Mesto Žilina, Útvar hlavného architekta 
12. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., stredisko Žilina, Na Závaží 7, 010 01 Žilina 
13. SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
14. Odbor starostlivosti o ŽP - št.správa v odp.hosp. OÚ Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 
010 08 Žilina 
15. OÚ Žilina, Odbor starostlivosti o ŽP, štátna vodná správa, Vysokoškolákov 8556/33B, 
010 08 Žilina 
16. OÚ Žilina - odbor starostlivosti o ŽP odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, 
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Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 
17. Orange Slovensko, Michlovský s.r.o., Zvolenská cesta súp. č. 21, 974 05 Banská Bystrica 
18. 0 2 Slovakia s.r.o., Einsteinova súp. č. 24, 851 01 Bratislava 
19. Energotel a.s., Miletičova súp. č. 7, 821 08 Bratislava 
21. RÚVZ v Žiline, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina 
22. KPU Žilina, Mariánske námestie č. 19, 010 01 Žilina 
23. Žilinské komunikácie, A.s., Vysokoškolákov, 010 08 Žilina 
24. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 
25. Stavebný úrad-referát Š SÚ, životné prostredie 
26. 2x spis 
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PROJEKT JE SPRACOVANÝ V ROZSAHU PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 

- hranica cesty 

HLAVNÝ PROJ. ZODPOVEDNÝ PROJ. VYPRACOVAL JANKA FECHOVÁ 
Ing. T1NA MACEKOVÄ,, PhD. JANKA FECHOVA PROJEKTOVANIE V H A TZB 

Office: UL.V.5PANYOLA 37. ŽILINA 
fe-mail: janlcafechoua@gmail .com  
mobit 0 9 0 7 104 6 0 1 
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PROJEKTOVANIE V H A TZB 
Office: UL.V.5PANYOLA 37. ŽILINA 
fe-mail: janlcafechoua@gmail .com  
mobit 0 9 0 7 104 6 0 1 

0 9 0 2 9 0 0 4 9 2 INVESTOR. Mesto Žilina, NSmestie obetí komunizmu 1 , 011 31 Žilina 

PROJEKTOVANIE V H A TZB 
Office: UL.V.5PANYOLA 37. ŽILINA 
fe-mail: janlcafechoua@gmail .com  
mobit 0 9 0 7 104 6 0 1 

0 9 0 2 9 0 0 4 9 2 

STAVBA Rozšírenie kanalizácie Brodno-Podskaličná ulica 
Žilina-Brodno, parcela č.: 963 /41 , 1181/1, 1181/2, 
1181/13, 1181/14, 1181/18 

PROJ.STUPEŇ DUR STAVBA Rozšírenie kanalizácie Brodno-Podskaličná ulica 
Žilina-Brodno, parcela č.: 963 /41 , 1181/1, 1181/2, 
1181/13, 1181/14, 1181/18 

DÁTUM 1 0 / 2 0 1 9 
STAVBA Rozšírenie kanalizácie Brodno-Podskaličná ulica 

Žilina-Brodno, parcela č.: 963 /41 , 1181/1, 1181/2, 
1181/13, 1181/14, 1181/18 KANALIZÁCIA 

VÝKRES 
SITUÁCIA 

MIERKA 
1:500 

Č. VÝKRESU 

2 
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