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STAVEBNÉ POVOLENIE
Obec Kľače, ako špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie podľa ustanovenia
§3a ods.4 zák. č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších právnych
predpisov a podľa §120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších právnych predpisov (stavebný zákon),v stavebnom konaní preskúmal podľa §62
stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 20.5.2019 podal

Obec Kľače, Kľače 1, 013 19
a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a §10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
stavebné povolenie
na stavbu

Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Kľače
na pozemku register "C" parc.č.300/1, 301/2 v katastrálnom území Kľače.
Stavba obsahuje:
- SO 01 Chodník A
- SO 02 Chodník B
- SO 03 Chodník C
- SO 04 Osvetlenie priechodu pre chodcov - Chodník A(pretlak popod cestné teleso)
- SO 05 Osvetlenie priechodu pre chodcov - Chodník B(pretlak popod cestné teleso)
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval
Ing. Marek Medoň, autorizovaný stavebný inžinier, A. Matušku 6414/12, 080 01 Prešov a ktorá je prílohou
tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez povolenia stavebného úradu.
2. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané stavebným úradom Obec Zbyňov dňa 17.4.2019 pod
č.z.09/66/2019//UR/11-Ja, právoplatné 27.5.2019.
3. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení stavby právnickou alebo
fyzickou osobou na to oprávnenou.
4. Stavba:
SO 01 Chodník A - chodník v intraviláne obce Kľače popri ceste I/64. Chodník je navrhnutý ako
pravostranný šírky 2,0m v smere do Žiliny. Začiatok stavebného objektu je v km 185,902 a koniec v km
186,070. Súčasťou objektu je aj úprava vjazdov do dvorov po brány, odvodňovacie potrubie, rozšírenie
spevnenej krajnice, priechod pre chodcov a úprava jestvujúceho chodníka v mieste priechodu pre chodcov
znížením obrubníka uložením dlažby pre nevidiacich. Celková dĺžka novovybudovaného Chodníka A je
168,0m. Odvodnenie chodníka je riešené 2,0 % priečnym a pozdĺžnym sklonom smerom od cestného
obrubníku do zelene cez vsakovacie objekty VO1, V02, V03 a V04.
SO 02 Chodník B - chodník v intraviláne obce Kľače popri ceste I/64. Chodník je navrhnutý ako
pravostranný, šírky 2,0m, v smere do Rajca. Začiatok stavebného objektu je v km 185,904 a koniec v km
185,941. Súčasťou objektu je aj zosilnenie konštrukcie chodníka v mieste výhľadových vjazdov,
odvodnenie cesty I/64 a rozšírenie nespevnenej krajnice. Celková dĺžka novovybudovaného Chodníka B je
36,812m. Odvodnenie chodníka je riešené 2,0 % priečnym a pozdĺžnym sklonom smerom od cestného
obrubníku do zelene.

- Č.z. 09/92/2019/ST/62-Ja

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
a)

str. 2

SO 03 Chodník C - chodník v intraviláne obce Kľače pri ceste I/64. Začiatok stavebného objektu je v km
185,435 a koniec v km 185,543. Rekonštrukcia chodníka pozostáva z výmeny konštrukcie chodníka, pričom
rozpadnuté prevažne asfaltové kryty chodníkov sa nahradia novou zámkovou dlažbou a novými
obrubníkmi. V miestach utopených obrubníkov sa tieto vyzdvihnú na 120mm nad vozovku. Chodník je
navrhnutý ako pravostranný chodník premenlivej šírky od 1,40m do 2,0m v smere do Žiliny. Súčasťou
objektu je aj úprava vjazdov do dvorov po brány, odvodnenie komunikácie, priechod pre chodcov a úprava
jestvujúceho chodníka v mieste priechodu pre chodcov znížením obrubníka uložením dlažby pre
nevidiacich. Celková dĺžka Chodníka C bude 98,0m. Odvodnenie chodníka je riešené 2,0 % priečnym a
pozdĺžnym sklonom smerom od cestného obrubníku existujúcim potrubím do povrchového toku Kľačianka.
SO 04 Osvetlenie priechodu pre chodcov - Chodník A a SO 05 Osvetlenie priechodu pre chodcov Chodník C - osvetlenie priechodov pre chodcov v súvislosti s navrhovanými chodníkmi. Svietidlá sa
umiestnia na stožiare výške 6m, ktoré sa osadia po oboch stranách komunikácie vo vzdialenosti min.1m
pred priechodom v smere dopravného pruhu tak, aby svetlo dopadalo na stranu chodca zo smeru
prichádzajúcich vozidiel. Napájanie bude z existujúceho rozvodu verejného osvetlenia tvoreného
nadzemným vedením AlFe, ktoré je vedené na podperných bodoch NN siete. Nový rozvod verejného
osvetlenia bude vedený od jestvujúcich PB NN siete, na tieto PB bude osadená nová skriňa SPP2 napojená z
jestvujúceho vedenia VO.
Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti
na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhl.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 a príslušné
technické normy.
Stavba bude ukončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Pred začatím prác dohodnúť s vlastníkmi pozemkov možnosť umiestnenia zariadenia staveniska
Stavba bude uskutočnená dodávateľsky: dodávateľ bude určený vo výberovom konaní a následne oznámený
stavebnému úradu.
Stavebníkovi/dodávateľovi sa v zmysle §66 ods.2 písm.h stavebného zákona ukladá povinnosť oznámiť
stavebnému úradu začatie stavby
V prípade potreby zásahu do verejného priestranstva a komunikácie pri rozkopových prácach požiadať
príslušný úrad o vydanie rozkopového povolenia
Stavebný materiál bude uskladňovaný na pozemkoch vo vlastníctve žiadateľa. V prípade potreby
uskladnenia stavebného materiálu na iných priestranstvách je možné len so súhlasom vlastníka pozemku
tak, aby nebola ohrozená doprava a bezpečnosť premávky.
Pre stavbu budú použité stavebné materiály a výrobky zodpovedajúce ustanoveniu §43f stavebného zákona,
ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o overení
požadovaných vlastností výrobkov stavebník predloží ku kolaudácii stavby.
V prípade spôsobenia škody na susedných nehnuteľnostiach pri realizácii stavby resp. znečistenia
komunikácií pri preprave materiálu tieto na vlastné náklady stavebník uvedie do pôvodného stavu.
Investor upraví vjazdy do dvorov po brány a na priľahlé pozemky
Pred realizáciou výkopových prác zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí v oblasti
budúcej stavby, zemné práce je nutné vykonávať podľa STN 73 6005 a STN 33 4050
Stanoviská správcov sietí :
Tcom a.s. – vyjadrenie zo dňa 9.8.2018 pod č.6611822841 - záujmové územie dôjde do styku so sieťami
elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom. a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.o., •Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je
potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu •Vyjadrenie stráca
platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu
žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému
polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosti podľa vyjadrenia •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 (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, +421415001398, V zmysle §66
ods.7 zák.č.351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh
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všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant • v zmysle §66
ods.10 zákona č. 51/2011 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 •v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti 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 •ak na definovanom území sa nachádza 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 •Nedodržanie
uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §68 zák.č.351/2011Z.z. o
elektronických komunikáciách v platnom znení •V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo
činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný
zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie •Pred realizáciou výkopových prác je stavebník
povinný požiadať o vytýčenie 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 •Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu
terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky •Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná
bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK
•Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme
nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
b) SeVaK a.s. – vyjadrenie zo dňa 20.6.2019 pod č.O19016385/LKo - V záujmovom území predmetnej stavby
sa toho času nachádzajú rozvodné potrubia verejného vodovodu (VV) LT DN 100mm vrátane
prevádzkových objektov v správe spoločnosti SeVaK a.s. •inžinierske siete požaduje plne rešpektovať
a zachovať •Pred zahájením zemných prác stavebník požiada o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa
nachádzajú v záujmovom území a zabezpečí, aby pri realizácii všetkých stavebných prác bola dodržaná
STN 736005 a všetky stavebné objekty boli situované mimo ochranné pásmo VV a jeho prevádzkových
objektov. Vytýčenie inžinierskych sietí na základe písomnej žiadosti vykoná SeVak a.s., V zmysle Zákona
č.442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách §19 odsek 2 sa vymedzuje pásmo
ochrany VV v šírke 1,5 m (do DN 500mm vrátane) od pôdorysného bočného okraja potrubia na obidve
strany. Dodržať STN 73 6005 •V pásme ochrany je zakázané znižovať a zvyšovať krytie potrubia;
vykonávať zemné práce, terénne úpravy; umiestňovať stavby, konštrukcie a iné podobné zariadenia (napr.
stavby s bet. základom, vysádzať stromy a kríky s hlbokým koreňovým systémom), alebo vykonávať
činnosti, ktoré by mohli obmedziť prístup k VV, alebo ktoré by mohli ohroziť technický stav VV •Prípadnú
kolíziu s inžinierskymi sieťami požadujeme riešiť s príslušným prevádzkovým majstrom spoločnosti
SeVaK a.s. •V kolíznych úsekoch upraviť do úrovne nivelety terénu poklopy inžinierskych sietí SeVaK
a.s., prípadne smerové stĺpiky a tabuľky neprekladať.
c) SSD a.s. – vyjadrenie zo dňa 27.8.2018 pod č.4600046108 - V predmetnej lokalite katastra Kľače, sa na
území plánovanej stavby s názvom: Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Kľače. podľa predloženej
situácie nachádzajú energetické zariadenia v majetku SSD. a.s. - vzdušné NN vedenie nadzemné, podperné
body a káblové NN vedenia podzemné. •Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné
pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (WN
vzdušné vedenie 110kV od krajného vodiča na každú stranu 15m, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného
vodiča na každú stranu 10m NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1m. VN a NN zemné
káblové vedenie na každú stranu 1m) Pri realizácii výkopových prác neporušiť celistvosť uzemňovacej
sústavy •vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej
trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť •Presnú trasu v prípade podzemných káblových
vedení v majetku SSD na základe objednávky vytýči určený pracovník SSD •Pri manipulácii
mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v
ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na stredisku Údržby
Žilina – okolie •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 vyjadrenia •V súbehu a križovaní zemných káblových vedení dodržať
manipulačný priestor min.1m na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich
zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia •v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia
tretích osôb •Pre relevantné vyjadrenie k predmetným líniovým stavbám z hľadiska NP žiadame predložiť
návrh jednotlivých trás vo formáte DGN 2D V7 v súradnicovom systéme JTSK na CD.
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d) SPP-D a.s. – vyjadrenie zo dňa 23.8.2018 pod č.TD/NS/0625/2018/Ki - V záujmovom území sa nachádzajú:
plynárenské zariadenie (technologický objekt):STL plynovody D50, D63 PE a prípojky a ochranné a
bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia, súhlasí za dodržania ►všeobecných podmienok: • Pred
realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať
SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky
•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, požaduje, 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: Obrubníky v súbehu s plynovým potrubím umiestniť min. 0,5 m od plynovodu.
18. Podmienky z vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií :
a) OU OSŽP EIA – vyjadrenie zo dňa 25.1.2019 pod č.OU-ZA-OSZP3-2019/004871-002/Hnl - V zmysle §18
zákona EIA a jeho prílohy č.8, nie je navrhovaná činnosť začlenená, nie je predmetom zisťovacieho konania
b) OU OSZP OPaK – vyjadrenie zo dňa 7.8.2018 pod č.OU-ZA-OSZP3-2018/030467-002/Bre - nemá
námietky k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu, za
predpokladu rešpektovania nasledovných podmienok: • nevyhnutý a opodstatnený výrub drevín a krovín
bude riešený v zmysle § 47 a § 48 zákona (t.j. na dreviny a kroviny, ktoré v danom území rastú a ktorých
výrub podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody, bude vydané právoplatné rozhodnutie o súhlase na výrub
drevín a krovín v správnom konaní) •pri porušení pôdneho krytu stavebnou činnosťou ako aj sprievodnými
aktivitami investor zabezpečí, aby nedochádzalo k nadmernému rozširovaniu nepôvodných nitrofilných a
ruderálnych druhov rastlín •v prípade výskytu invázny druhov (ktoré taktiež patria medzi alochtónne druhy),
investor zabezpečí odstraňovanie týchto nepôvodných druhov, ktoré majú tendenciu sa samovoľne šíriť a
vytláčať pôvodné druhy z ich prirodzených biotopov ( §7 zákona)
c) OU OSŽP ŠSOH – vyjadrenie zo dňa zo dňa 7.8.2018 pod č.OU-ZA-OSZP3-2018/030446-002/Deb –
súhlasí za dodržania pripomienok: • odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ stavby)
odovzdá oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení
alebo na povolenej skládke • výkopovú zeminu prednostne využiť na spätné zásypy alebo ďalšie terénne
úpravy • 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 • dodávateľom (zhotoviteľom) stavby v prípade jeho prevzatia
zodpovednosti za nakladanie s odpadmi môže byť len taký oprávnený subjekt, ktorý má v predmete
podnikania činnosť “Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom“ 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.
d) SSC – vyjadrenie zo dňa 8.7.2019 pod č.SSC/497/2019/6470/24340 - S realizáciou stavby súhlasí za
splnenia pripomienok: •všetky práce budú realizované v zmysle predloženej dokumentácie •Označenie
použitých materiálov (asfaltové a podkladové zmesi) použiť v súlade s platnými predpismi a normami
•Miesta spoja pôvodnej a novej vrstvy asfaltového krytu vozovky požaduje realizovať pružnou asfaltovou
zálievkou •rešpektovať existujúce smerové a výškové vedenie št. cesty I/64 •Vsakovaciu jamu umiestniť
tak, aby v čo najmenšej miere zasahovala do cestnej priekopy štátnej cesty I/64. Počas budovania
vsakovacej jamy nesmie dôjsť k poškodeniu cestného telesa štátnej cesty •Akýkoľvek stavebný a výkopový
materiál je zakázané skladovať na vozovke štátnej cesty I/64 a na cestnom pozemku •Budúci majetkový
správca chodníka si nebude nárokovať náhradu škody od SSC IVSC Žilina, ku ktorej môže dôjsť
prevádzkovou činnosťou pri bežnej údržbe št. cesty I/64, najmä v zimnom období (pluhovanie snehu).
Budúci majetkový správca bude na vlastné náklady odstraňovať sneh z chodníka, mimo štátnu cestu I/64,
ktorý tam bol nahrnutý pri zabezpečovaní výkonu zimnej údržby zo št. cesty I/64 (pluhovanie snehu)
•Stavebné práce nesmú byť vykonávané počas obdobia zimnej údržby ciest, ktoré trvá od 1. novembra do
31. marca nasledujúceho roka •Počas budovania chodníka nesmie dochádzať k znečisťovaniu št. cesty I/64,
prípadné znečistenie je investor stavby povinný odstrániť bezodkladne na vlastné náklady •Za bezpečnosť a
plynulosť cestnej premávky v úseku stavby je zodpovedný investor. Investor stavby je zodpovedný aj za
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prípadné vzniknuté škody na cestnom telese štátnej cesty I/64 a aj za škody vzniknuté stavbou tretím
osobám na majetku a zdraví v dôsledku jeho činnosti. Investor je povinný na vlastné náklady vykonať
nápravu •Vlastník stavby je povinný v prípade investičných zámerov správcu štátnej cesty I/64 premiestniť,
resp. odstrániť uvedenú stavbu na vlastné náklady a v termíne určenom správcom cesty •Na vykonané práce
požadujeme záruku 60 mesiacov. Záručná doba začne plynúť dňom zápisničného odovzdania zástupcovi
majetkového správcu komunikácie (Ing. Paur) •Začiatok realizácie prác oznámiť zástupcovi majetkového
správcu komunikácie min. 3 dni vopred (Ing. Paur, t. č.: 0903 892 144), ktorého prípadné pripomienky
žiadame rešpektovať •Prenosné dopravné značenie, ktoré bude osadené na ceste I/64 počas realizácie
chodníka, musí byť vopred odsúhlasené na OR PZ ODI v Žiline
e) OR PZ ODI – záväzné stanovisko zo dňa 19.6.2019 pod č.ORPZ-ZA-ODI1-34-209/2019 - súhlasí za týchto
podmienok : •Obidva navrhované priechody pre chodcov na ceste č. I/64 žiadame nasvietiť •Trvalé a
prenosné dopravné značenie a musí byť vyhotovené a rozmiestnené v súlade so zákonom č.8/2009 Z.z. o
cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s
vyhláškou č.9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s STN 01 8020 - Dopravné značky na pozemných
komunikáciách •vopred prizvať ( č. tel. 0961403511 ) dopravného inžiniera Okresného dopravného
inšpektorátu Okresného riaditeľstva PZ v Žiline na kontrolu správnosti osadenia trvalého a prenosného
dopravného značenia •Vyhradzuje si právo na prípadne doplnenie alebo zmeny navrhovaného trvalého
a prenosného dopravného značenia z dôvodu zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky •Počas
vykonávania stavebných prác musí zostať v úseku pevného pracoviska zachovaná šírka vozovky cesty
č.I/64 minimálne 5,5 m •Ak si to dopravná situácia na mieste vyžiada, je potrebné dopravu v úseku pevného
pracoviska na ceste č. I/64 riadiť (zastavovanie vozidiel) dvoma náležíte poučenými a vystrojenými
(bezpečnostná reflexná vesta a zastavovací terč) pracovníkmi stavby •Stavebné práce spojené s
obmedzovaním cestnej premávky na ceste č.I/64 vykonávať formou viac zmennej organizácie vykonávania
týchto prác tak, aby došlo v maximálnej možnej miere ku skráteniu času uzávierok •Všetky stavebné práce
spojené s obmedzovaním cestnej premávky na ceste č. I/64 obmedziť prípadne prerušiť (ak je to technicky
možné) v pracovných dňoch počas dopravných špičiek, a to v čase od 06.00 hod. do 8.00 hod. a v čase od
14.00 hod. do 16.00 hod. •Investor stavby zabezpečí cestou masovokomunikačných prostriedkov (tlač,
rozhlas, televízia) o informovanie širokej motoristickej verejnosti o dopravnom obmedzení v súvislosti s
realizáciou stavby •V rámci stavby prijať také opatrenia, ktoré budú zamedzovať poškodzovaniu a
znečisťovaniu pozemných komunikácií •/ Ak dôjde pri stavebných prácach k znečisteniu pozemných
komunikácií alebo dopravného značenia žiadame zabezpečiť ich bezodkladné očistenie •Okresný dopravný
inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Žiline si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky alebo
uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný
záujem.
f) OU CDaPK – stanovisko zo dňa 18.7.2019 pod č.OU-ZA-OCDPK-2019/032977/2/POL - súhlasí za
dodržania nasledovných podmienok: •Pred začatím stavebných prác z dôvodu zásahu do telesa cesty I/64 je
potrebné podať žiadosť na tunajší cestný správny orgán o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie
pozemnej komunikácie v zmysle §8 cestného zákona a §11 vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva
cestný zákon •Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný požiadať tunajší cestný správny orgán o
určenie prenosného a trvalého dopravného značenia, predložiť projekt prenosného a trvalého dopravného
značenia odsúhlasený Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Žiline, Okresným dopravným
inšpektorátom a správcom pozemnej komunikácie •Pri stavebných prácach, pri ktorých dôjde na určitý čas k
čiastočnému alebo úplnému uzatvoreniu premávky na pozemnej komunikácii I/64, je stavebník povinný
požiadať o povolenie na čiastočnú alebo úplnú uzávierku pozemnej komunikácie tunajší cestný správny
orgán v zmysle §7 cestného zákona a §10 vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, kde
budú určené osobitné podmienky, za ktorých bude možné pozemnú komunikáciu uzavrieť •Práce spojené s
výstavbou chodníka v maximálnej miere realizovať tak, aby sa na ceste I/64 nenachádzali stavebné
mechanizmy a nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky •Rešpektovať ustanovenia §18
cestného zákona, ako aj §20 vyhlášky 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon •Dodržať v plnom
rozsahu podmienky uvedené v stanovisku Slovenskej správy ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina
č. SSC/497/2019/6470/24340 zo dňa 8.7. 2019.
g) SVP – vyjadrenie zo dňa 16.8.2018 - práce na výstavbe chodníka, rímsy a zábradlia zabezpečiť tak, aby
nedošlo k poškodenia oporného múra •na existujúcom opornom múre sa nachádza bodová vada - vypadnutá
betónová kocka. Žiadame, aby bola táto vada opravená pred začatím prác na betónovej rímse •- nakoľko
nová rímsa a zábradlie na chodníku „C“ budú umiestnené na korune existujúceho oporného múru • SVP š.p.
nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté v dôsledku poškodenia oporného múra , SVP š.p. nezodpovedá
za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou
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h) OU OSŽP ŠVS – rozhodnutie zo dňa 26.7.2019 – povolenie na osobitné užívanie vôd - na vypúšťanie vôd z
povrchového odtoku dažďovou kanalizáciu budovanou v rámci stavby: „Výstavba a rekonštrukcia
chodníkov v obci Kľače“ do povrchových vôd vodného toku Kľačianka a do podzemných vôd cez
vsakovacie objekty sa určujú nasledovné podmienky: •Vodami z povrchového odtoku sú vody zo zrážok z
časti cestnej komunikácie I/64 v trase navrhovaného chodníka „A“ dĺžky 168,0 m, ktoré budú odvádzané
dažďovou kanalizáciou (odvodňovacím potrubím) do podzemných vôd cez vsakovacie objekty VO1, V02,
V03 a V04 •Časť vôd z povrchového odtoku z cestnej komunikácie - v trase rekonštruovaného chodníka
„C“ bude odvedená existujúcim potrubím do povrchového toku Kľačianka •Časová platnosť povolenia na
vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd a podzemných vôd sa určuje do 30.06.2029,
Pred uplynutím stanoveného termínu prevádzkovateľ požiada o nové povolenie na osobitné užívanie vôd vypúšťanie vôd z povrchového odtoku •Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku bude diskontinuálne - počas
trvania dažďov (topenia snehu) a krátkodobo po ich ukončení •Prevádzku dažďovej kanalizácie realizovať
zaškolenou osobou v zmysle prevádzkového poriadku, ktorý bude predložený k návrhu na kolaudáciu
stavby „Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Kľače.“ •Zabezpečovať pravidelnú údržbu a riadnu
prevádzku zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt •Do povrchových a podzemných vôd nesmú byť
vypúšťané žiadne odpadové vody, ani vody z povrchového odtoku znečistené ropnými látkami •Povolenie
na osobitné užívanie vôd zaniká v zmysle §25 písm.a) až c) vodného zákona uplynutím času, na ktorý bolo
vydané, zánikom právnickej osoby alebo smrťou fyzickej osoby, ak nedošlo k prechodu oprávnenia na
ďalšieho nadobúdateľa podľa §22 ods.1 vodného zákona, zánikom vodnej stavby umožňujúcej osobitné
užívanie vôd, ak orgán štátnej vodnej správy do jedného roka po zániku vodnej stavby neurčí lehotu na jej
obnovenie; v takomto prípade povolenie na osobitné užívanie vôd zaniká uplynutím tejto lehoty •Pre
vypúšťanie vôd z povrchového odtoku sa neurčujú limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia, ani povinnosť
merať ich množstvo.
19. Stavebník neobmedzí, nepoškodí a neohrozí stavebnou činnosťou susedné nehnuteľnosti a ich užívanie
20. V prípade spôsobenia škody vykonávaním stavebných prác je stavebník povinný bezodkladne sa s
poškodeným vysporiadať /v zmysle obč. zákonníka/
21. V prípade potreby vstupu a využitia susedných nehnuteľností počas stavebných prác si podrobnosti
stavebník dohodne s majiteľom predmetnej nehnuteľnosti /termín, čas, rozsah využitia/
22. Po skončení prác uviesť všetky použité plochy do pôvodného stavu
23. Stavebník /dodávateľ/ je povinný viesť o stavbe stavebný denník, ktorý potvrdzuje osoba vykonávajúca
stavebný dozor
24. Pri vstupe na stavenisko bude umiestnená tabuľka "Stavba povolená"/§43i ods.3 písm.b/
25. Po skončení stavby je stavebník povinný požiadať príslušný stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle
§76 stavebného zákona
26. Stavebné povolenie stráca podľa §67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do
3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
27. So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§52zák.č.71/1967Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).
Odôvodnenie:
Dňa 20.5.2019 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo
začaté stavebné konanie. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané dňa 17.4.2019 pod č.sp.
09/66/2019-Ja.
Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým
orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení §61 ods.2 stavebného zákona upustil od ústneho
pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala
dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 dní odo
dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a
dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.
Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v §62
stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej
realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho
uskutočnenie a osobitnými predpismi.
Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných
osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického
vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.
Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného
rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody,
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ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo
výroku tohto rozhodnutia.
Účastníci konania: Obec Kľače, vlastníci dotknutých pozemkov - verejná vyhláška, vlastníci susedných
pozemkov - verejná vyhláška, Slovenský pozemkový fond Bratislava. Námietky účastníkov neboli v konaní
uplatnené.
Poučenie o odvolaní:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa §53 a §54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať odvolanie na Obec
Kľače, Obecný úrad Kľače č.1, 013 19 Kľače v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie je
vykonateľné až po nadobudnutí právoplatnosti. Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých
riadnych opravných prostriedkov v zmysle správneho poriadku..

Jozef Jánošík
starosta obce Kľače

Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.
Vyvesené dňa: ..............................

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

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.
Príloha: overená projektová dokumentácia
Doručí sa:
Obec Kľače, Kľače súp. č. 1, 013 19 Kľače
vlastníci dotknutých pozemkov - verejná vyhláška
vlastníci susedných pozemkov - verejná vyhláška
Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková súp. č. 36, 817 47 Bratislava 11
SVP š.p., Nábrežie I. Krasku súp. č. 834/3, 921 80 Piešťany
SeVaK a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina
Slovenská Správa Ciest, Miletičova súp. č. 19, 826 19 Bratislava
SPP-D a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava
Stredoslovenská Distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina
T com a.s., Poštová súp. č. 1, 010 01 Žilina
Orange Slovakia a.s., Metodova súp. č. 8, 821 09 Bratislava
OR HaZZ, Nám. požiarnikov súp. č. 1, 010 01 Žilina
Okresný úrad, OSŽP ŠVS, Vysokoškolákov súp. č. 8556/33B, 010 08 Žilina
Okresný úrad, OSŽP ŠSOH, Vysokoškolákov súp. č. 8556/33B, 010 08 Žilina
Okresný úrad, OSŽP OPaK, Vysokoškolákov súp. č. 8556/33B, 010 08 Žilina
Okresný úrad, OSŽP EIA, Vysokoškolákov súp. č. 8556/33B, 010 08 Žilina
Okresný úrad, CDaPK, Vysokoškolákov súp. č. 8556/33B, 010 08 Žilina
DI OR PZ SR, Kuzmányho súp. č. 1, 010 01 Žilina
Obec Zbyňov, Hlavná súp. č. 19/1, Zbyňov, 013 19 Kľače
Ing. Marek Medoň, A.Matušku súp. č. 6414/12, 080 01 Prešov

