OBEC

KLIN

Špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie
Hlavná 199/107, 029 41 Klin
Číslo: SOcÚ/17/0839/KL-1/PAV

V Kline dňa: 22. decembra 2017

Obec Klin v zastúpení starostom Štefanom Peňákom
Ul. Hlavná 199/107
029 41 Klin
dotknutým orgánom a známym
účastníkom konania a verejnou vyhláškou

ROZHODNUTIE
O UMIESTNENÍ STAVBY
Vec:
Návrh na vydanie územného rozhodnutia verejnou vyhláškou na stavbu :

„Cyklotrasa v obci Klin“

Obec Klin v zastúpení starostom Štefanom Peňákom, ako špeciálny stavebný úrad pre miestne
a účelové komunikácie, podľa §2 písm. e/ zákona č. 416/2001 Z.z. zákon o prechode niektorých kompetencií
z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, podľa §117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, posúdil predložený návrh
podľa § 35 a ďalších, a základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a §39a stavebného zákona

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

„Cyklotrasa v obci Klin“
na pozemkoch podľa stavu katastra nehnuteľnosti
EKN p. č.:
5658/3,1030/2,1031/2,1032/2,1033,1036,1037,1043/2,1043/1,5657/4,1044,1050,1051/1,5715/75,5715/20
,5715/74,5715/73,2330/3,2329/5,2328,2324,2323,5698,2317/2,2287/4,2286/4,5700/2,2277,2278,2288/2,
2288/1,2284,2280,5715/19,2269,2268,2262,2263,5715/18,5715/62,5661/1,5715/60,1209/2,1209/1,1221,
5666/2,5661/4,1268,1269/2,1276/4,5715/15,5671/1,1357/2,5670/3,1357/2,1358/2,1357/3,1361/2,1362/2,
1363/2,1366/2,1367/2,1368/2,1369/3,1373,5715/44,5715/14,2022/2,5681/3,2022/1,2015,1991/2,1989,19
82,1978,1970,1965/3,1965/1,1956,5716/1,1942,1920,1919,1912,1900,1887,1886/2,1886/1,1883,1882,18
45,1844,1841/2,1838,1858,1850,1846/2,1846/1,
1840,1839/2.
CKN p. č. :
217,216/1,211,175/1,283/3,283/2,283/1,284/1,294,295,296,300/2,300/1,338/1,385,394,395,418,419,431/3,4
31/1,66/1,49/5,1151,1158/1,1152/2,1152/4,1161/1,1133,1079,1078,1077,1068/1,1067/1,1062,1055/1,676/2,
677/1,703,711,723,744,750,774/1,774/2,777,782/1,785,787,802,808/3,808/1,815,819/1,835/8,837/4,1162/1,
1163,

a ďalších, nakoľko ide o líniovú stavbu /podľa popisu nižšie/ v katastrálnom území Klin, obec Klin, okres
Námestovo podľa §39 a §66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov sa

povoľuje.
Stavba sa bude realizovať na vyššie uvedených pozemkoch a ďalších, nakoľko ide o líniovú stavbu, ku
ktorým má navrhovateľ stanovisko vlastníkov pozemkov, podľa situácie osadenia stavby.
Popis stavby:
Stavba sa člení na nasledovné stavebné objekty:
- SO 01 Chodník
- SO 02 Rekonštrukcia Cesty
- SO 03 dažďová kanalizácia
- SO 04 Oporný múr
- SO 05 Lávka pre peších
- SO 06 Zatrubnenie potoka
Jedná sa o existujúcu cestu III.triedy 5214, ktorá na konci riešeného územia prechádza do mestskej
komunikácie. Vzhľadom na veľmi nepriaznivú situáciu v oblasti bezpečnosti v cestnej doprave, vysokú
intenzitu osobnej dopravy a chodcov je nevyhnutné v obci oddeliť chodcov od automobilovej dopravy
vybudovaním chodníka, ktorý ide pozdĺž tejto komunikácie prevažne po ľavej strane. Touto úpravou dôjde
k ohraničeniu komunikácie a chodníka obrubníkmi, ktoré zamedzia prirodzený odtok dažďovej vody do
terénu. Preto súčasťou projektu je aj návrh dažďovej kanalizácie, kde sa zrážkové vody budú odvádzať do
miestneho potoka pomocou sústavy dažďových vpustí , ktoré sú pospájané novou dažďovou kanalizáciou.
Chodník bude realizovaný zo zámkovej dlažby s potrebnými podkladnými vrstvami. Šírka existujúcej
komunikácie sa nemení t.j. z hľadiska šírkového usporiadania jazdných pruhov nedôjde k žiadnej zmene.
Celková dĺžka navrhovaného chodníka – 2663 m: od st. 0,037 km po 2,700 km podľa CDB
Celková dĺžka rekonštruovanej cesty – 279 m: od st. 0,004 km po 2,733 km podľa CDB
Plocha chodníka : 4065 m 2
plocha úpravy cesty: 18 500 m2
Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:
Osadenie stavby: v zmysle projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní.
Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:
1. Presné umiestnenie stavby bolo schválené tunajším úradom pri územnom konaní na základe situácie
osadenia stavby vypracovanej projektantom na to určeným, a fyzického vymerania priamo na
stavebnom pozemku, ktoré vykoná stavebný dozor stavby určený pre túto stavbu v stavebnom konan.
2. Dodržať ochranné pásmo od podzemných vedení.
3. Navrhovateľ je povinný odviesť povrchovú vodu zo stavebného pozemku takým spôsobom, aby
nespôsobovala škodu na okolitých pozemkoch.
4. Nevykonávať výrub stromov mimo lesného porastu bez povolenia príslušnej obce v spolupráci s
oddelením ochrany prírody OU OSZP v Námestove.
5. Všetky zemné práce realizovať citlivo s ohľadom na existujúcu zeleň a okolitú zástavbu s rodinnými
domami. Po ukončení výstavby dať pozemky do pôvodného stavu a odstrániť zbytky po stavebnom
materiáli.
6. Miesto uloženia prípadnej prebytočnej zeminy a výkopového materiálu, bude odsúhlasené Obcou Klinv
spolupráci s OU OSZP Námestovo do doby začatia výkopových prác. Na tento účel nie je možné
využívať močiare, brehy a ramená riek ako aj iné prírodne hodnotné miesta.
7. Dodržať zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov ( vodný zákon ).
8. Stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých sieti nachádzajúcich sa na predmetnom pozemku. Pri križovaní
iných podzemných inžinierskych sieti a v súbehu s nimi bude rešpektovaná priestorová norma STN 736
005, STN 733 050 a požiadavky ich správcov.
Navrhovateľ je povinný dodržať stanoviská dotknutých orgánov a organizácií :
Slovak Telekom a.s. Bratislava zo dňa 24.10.2017 pod č. 6611729589:
Dôjde k styku so sieťami elektronických komunikácii spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. alebo DIGI

SLOVAKIA s.r.o. Stavebník je 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 si stavebník nesplní
povinnosť podľa bodu 3. 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho
zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. a/ alebo DIGI SLOVAKIA
s.r.o. zasahuje do ochranného pásma týchto sietí /najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie
stavby/ vyzvať spoločnosť Slovak Telekom a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo
preloženie SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ján Babál,
jan.babal@telekom.sk, +421444328456, 4. 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. 5. 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. 6.
Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti
Slovak 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 zariadení 7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti
o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom a.s.
a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu
alebo narušeniu ochranného pásma. 8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je
porušením povinnosti podľa §68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom
znení. 9. V prípade, že žiadateľ bude so zemným 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 spoločnosti Slovak 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, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje
žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 10. Vytýčenie
polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak
Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti
alebo ju odovzdáte technikovi: Ján Babál, jan.babal@telekom .sk , +421444328456, 0903924519 11.
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej
činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 12. Žiadateľ môže
vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie
a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 13.
Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť
úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 14.
Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme
nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
Všeobecné podmienka ochrany SEK
1.V prípade, že zámer stavebníka , pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s.
a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii
so zamestnancom Slovak telekom a.s. povinný zabezpečiť: ochranu alebo preloženie sietí v zmysle
konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom a.s., vypracovanie PD v prípade potreby
umiestnenia telekomunikačného vedenia, odsúhlasenie PD v prípade potreby umiestnenia
telekomunikačného vedenia. V lokalite predmetu žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace
s preložením sietí /alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky/ iba zmluvný partner: Ján Potančok,
teletandemail.t-com.sk, 0903 409 880. Upozornenie: v káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení
/káble, potrubie/ s rôznou fuknčnosťou. 2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo
poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým že

zabezpečí: pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
preukazateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou
polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené, upozornenie
zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +30cm skutočného zariadenia od
vyznačenej polohy na povrchu terénu, upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu
vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepožívali nevhodné náradie
/napr. hlbiace stroje/, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži
a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, zhutnenie zeminy pod
káblami pred jeho zakrytím/zasypaním, bezodkladne oznámenie každého poškodenia zariadenia na t.č.
12129, overenie výškového uloženia zariadenia rušnými sondami /z dôvodu, že ST a.s. a DIGI SLOVAKIA
s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST/, Upozornenie:
V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel.káblov je toto možné vykonať len so
súhlasom povereného zamestnanca ST. 3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST
/verejná sieť ST/ je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia /www.telekom.sk/. 4. žiadame
dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu
Vyjadrenie OÚ Námestovo - odbor starostlivosti o ŽP, ref. OPK pod č. OU-NO-OSZP-2017/018010 zo
dňa 24.11. 2017
Navrhovaný zámer z hľadiska ochrany prírody a krajiny považujeme za prípustný s uplatnením
nasledovných záujmov:- Pri uskutočňovaní stavebných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych
vplyvov na prírodné prostredie dotknutej lokality a širšieho okolia. – Prebytočná zemina, ktorá nebude
využitá na úpravu terénu stavby môže byť vyvezená iba na lokalitu dohodnutú s orgánom ochrany prírody.
Na skládkovanie zeminy je neprípustné využívať močiarne biotopy a iné biotopy chránených druhov rastlín
a živočíchov. Nevyužívať napr. vodné toky a ich brehové porasty. – V prípade výrubu stromov a krov
požiadať o výrub príslušný úrad, - šachty technicky zabezpečiť proti vniknutiu obojživelníkov a drobných
cicavcov, - na ozelenenie použiť pôvodné druhy drevín a tráv.- eliminovať znečistenie i použitej
mechanizácie a stavebnými látkami použitými v rámci stavebných prác a rekonštrukcie(betonáž, asfalt..), Práce priamo v toku (úprava opevnenia brehov, budovanie lávky, zatrubnenie) realizovať v období od
začiatku apríla do polovice septembra,- vylúčiť vytváranie nepriechodných bariér v toku a to aj v prípade
zmeny projektu, - v maximálnej možnej miere chrániť jestvujúcu zeleň, - Dodržať zásady a právne predpisy
v oblasti životného prostredia.
Vyjadrenie OÚ Námestovo - odbor starostlivosti o ŽP, ref. OH pod č. OU-NO-OSZP-2017/018061: zo
dňa 15.11. 2017
- vyjadrenie, ktoré je zároveň záväzným stanoviskom:
1. Odpady vzniknuté zo samotnej výstavby predovšetkým využiť, resp. ponúknuť na využitie oprávnenej
organizácii. Odpady, ktoré sa nedajú zhodnotiť uložiť na skládku komunálneho odpadu. 2. Pred vydaním
kolaudačného rozhodnutia investor stavby je povinný predložiť príslušnému úradu doklad o zhodnotení,
prípadne zneškodnení uvedených odpadov a požiadať o vydanie záväzného stanoviska podľa §99 ods. 1
písm. b5/ zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyjadrenie OÚ Námestovo - odbor starostlivosti o ŽP, ref. ŠVS pod č. OU-NO-OSZP-2017/018033 zo
dňa 29.11. 2017
Navrhovaný zámer považujeme z hľadiska ochrany vodných pomerov za prípustný s uplatnením
nasledovných záujmov ochrany vodných pomerov:
1. Pri realizácii stavby postupovať tak, aby sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových a podzemných
vôd a o ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy ich zásob. 2. Počas
realizácie stavebných prác dodržať ust. §39 vodného zákona – vykonať také opatrenia, ktoré zabránia úniku
ropných látok zo stavebných strojov, mechanizmov a stavebných dopravných prostriedkov do podzemných
a povrchových vôd a do pôdy alebo neohrozia ich kvalitu. 3. Stavebník pred začatím stavebných prác
zabezpečí vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. 4. Projektovú dokumentáciu požadujeme
doplniť o hydrotechnické výpočty množstva vôd z povrchového odtoku. 5. Stavebník je povinný pred

vydaním stavebného povolenia na stavebný objekt SO 03 dažďová kanalizácia resp. súčasne so stavebným
povolením v spoločnom konaní požiadať o povolenie na osobitné užívanie vôd t.j. vypúšťanie vôd
z povrchového odtoku podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona. K žiadosti je potrebné doložiť stanovisko
SVP š.p. OZ Piešťany. 6. Stavebné povolenie na stavebné objekty SO 03 dažďová kanalizácia, SO 06
zatrubnenie potoka Vám vydá v zmysle §26 vodného zákona v platnom znení, špeciálny stavebný úrad –
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, po splnení zákonných podmienok.
Projektovú dokumentáciu vypracovať projektantom, ktorý má oprávnenie n projektovanie vodných stavieb. 7.
Pred vydaním stavebného povolenia je potrebné požiadať o súhlas podľa §27 vodného zákona. K žiadosti
doložiť stanovisko správcu vodného toku.
Vyjadrenie OÚ Námestovo – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pod č. OU-NOOCDPK-2017/018473/3 zo dňa 27.11. 2017
S projektovou dokumentáciou stavby „Cyklotrasa v obci Klin“ , k.ú. Klin a s vydaním územného rozhodnutia
pre stavebníka – Obec Klin, Hlavná 199/107, 029 41 Klin súhlasíme pri rešpektovaní nasledovných
podmienok: - Predmetom stavby je výstavba chodníka , dažďovej kanalizácie, oporného múru, lávky pre
peších, rekonštrukcia cesty III/2286 a zatrubnenie potoka v obci Klin, - Na zásah do telesa cesty III/2286 je
potrebné požiadať cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie cesty podľa §8 zákona č.
135/1961 Zb. pred realizáciou prác v telese cesty, - Akýkoľvek iný zásahu do telesa cesty III/2278, ktorý nie
je uvedený v projektovej dokumentácií stavby je potrebné vopred prerokovať so správcom cesty a požiadať
cestný správny orgán o povolenie, - na použitie dočasných dopravných značiek na ceste III/2278 počas prác
je potrebné dopravné značky pred osadením odsúhlasiť OR PZ ODI v Dolnom Kubíne a podľa §5 písm. f)
cestného zákona požiadať cestný správny orgán ao ich o určenie, - Na použitie trvalých dopravných značiek
na ceste III/2278 je potrebné dopravné značky odsúhlasiť OR PZ ODI v Dolnom Kubíne a požiadať cestný
správny orgán o ich o určenie, - Pri obmedzení premávky na ceste III/2278 je potrebné požiadať cestný
správny orgán o povolenie na čiastočnú uzávierku podľa §7 zákona č. 135/1961 Zb., - Žiadateľ zodpovedá
v plnom rozsahu za škody spôsobené na cestnom telese, krajnici cesty a vybavení cestnej komunikácie,
ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou stavby predajne potravín, - miestnu štátnu správu vo veciach
miestnych a účelových komunikácií vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy, použitie
dopravného značenia na miestnych komunikáciách určí obec Klin, - Rozhodnutím Ministerstva dopravy,
výstavby a RR SR, sekcie dopravy a pozemných komunikácií, č. 10755/C212-SCDPK/21695 zo dňa 13.
04.2015, boli dňom 1.5.2015 prečíslované cesty III.triedy na území SR novými štvorcifernými číslami,
zverejnené na internetovej stránke. Preto je v textovej časti správy DUR potrebné opraviť časť textu „cesta
III/5214“ na „cesta III/2278“. – Cestný orgán si vyhradzuje právo podmienky kedykoľvek zmeniť , alebo
doplniť s ohľadom na ochranu cesty III/2278, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, z hľadiska správy
cesty a ak budú dotknuté verejné záujmy.
Stanovisko OR PZ Okresný dopravný inšpektorát v Dolnom Kubíne, pod č. ORPZ-DK-ODI1-15079/2017 zo dňa 20.11. 2017
S predloženou projektovou dokumentáciou pre vydanie územného rozhodnutia stavby „Cyklotrasa v obci
Klin“ „súhlasíme“ a uplatňujeme si nasledovné podmienky: - ODI si vyhradzuje právo pripomienok
k nasledujúcim stupňom projektovej dokumentácie, v písomných stanoviskách pre príslušný stavebný úrad, V projektovej dokumentácií pre stavebné povolenie je potrebné predložiť aj projekt organizácie dopravy
a prenosného dopravného značenia na zabezpečenie pracovných miest počas realizácie jednotlivých etáp
stavby, ako aj návrh trvalého dopravného značenia, - ODI si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť
podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky
alebo dôležitý verejný záujem.
Stanovisko Okresné Riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove pod č. ORHZ-NO1502-002/2017 zo dňa 28.11.2017
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove posúdilo podľa §28 zákona č. 314/2001
Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a §40 a § 40b vyhlášky ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú

dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „Cyklotrasa
v obci Klin“ umiestnenej v k. ú. Obce Klin a s projektovou dokumentáciou stavby súhlasí bez pripomienok.
Vyjadrenie OÚ Námestovo – pozemkový a lesný odbor, pod č. OU-NO-PLO-2017/018077/DUD zo dňa
27.11. 2017
Z predložených dokladov nie je presné zrejmý
celkový a konečný rozsah trvalého odňatia
poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely. Pri zábere poľnohospodárskej pôdy na
nepoľnohospodárske účely je potrebné dodržať ustanovenia zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„zákon“)najmä dodržať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy pri nepoľnohospodárskom použití
ustanovené v §12 zákona. V prípade , že výstavbou dôjde k priamemu záberu poľnohospodárskej pôdy
v katastrálnom území Klin, pričom dôjde o trvalú zmenu spôsobu použitia poľnohospodárskej pôdy s trvalou
zmenou druhu pozemku v katastri , je nutné postupovať v zmysle §17 zákona a ešte pred začatím
vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti je nutné požiadať správny orgán o vydanie rozhodnutia o odňatí
poľnohospodárskej pôdy. V prípade ak celková a konečná výmera odňatia poľnohospodárskej pôdy bude
nad 1000 m2 súhlas v zmysle §13 a §15 zákona vydá Okresný úrad Žilina, odbor prostriedkov , referát
pôdohospodárstva, Andreja kmeťa 17, Žilina.
Vyjadrenie OVS a.s. Dolný Kubín pod č. 3985/tech/2017, zo dňa 12.12. 2017:
S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:
1. Pred spracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie požadujeme v miestách súbehu SO
03 dažďová kanalizácia, SO 04 oporný múr a existujúceho vodovodného potrubia objednať presné vytýčenie
verejného vodovodu a vodovodných prípojok u Mgr. Maslíka ved. HS vodovodov (tel. 0905 850 605)
a zakreslenie do výkresovej časti PD. 2. Pri návrhu trasovania dažďovej kanalizácie, osadenia oporného
múru požadujeme dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu 1,5 m na obidve strany potrubia. 3.
Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie so zapracovaním našich požiadaviek požadujeme
predložiť na odsúhlasenie.
Stanovisko Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, OZ Piešťany, pod č. CS SVP OZ PN
8995/5017/02, CZ 38405/210/2017 zo dňa 08.12.2017
Ako správca tokov dávame k predmetnej stavbe následné stanovisko: - Jedná sa o upravený vodný tok
Klinský (klinianka), hydrologické číslo poradia :4-21-03, číslo v správcovstve: 102 a neupravený BP
Klinského, hydrogeologické číslo poradia: 4-21-03. s S vyústením dažďových vôd do Klinského potoka je
možné súhlasiť. Vodný tok klinský je v obci upravený na Q100. Detailné technické riešenie vyústení
z dažďovej kanalizácie zapracovať do projektu pre stavebné povolenie aj s výpočtom množstva dažďových
vôd vyústených do vodného toku. – Pred vyústením dažďovej kanalizácie do toku požadujeme osadiť
filtračno-usadzovaciu šachtu, ktorá bude slúžiť na zachytávanie a usadzovanie hrubých a jemných nečistôt.
Zatrubnenie časti BP Klinského navrhnúť na Q100 s 0,50m bezpečnosťou v zmysle platných údajov SHMÚ. –
Lávku pre peších je potrebné navrhnúť v úrovni existujúceho mostného objektu. Výstavbou lávky nesmie
dôjsť k porušeniu existujúceho oporného múru. - Na využitie pozemkov vo vlastníctve SVP š.p. Banská
Štiavnica bude potrebné majetkoprávne vysporiadanie na odbore správy majetku Odštepného závodu
Piešťany (JUDr. Mojžiš/ 0337764405) do kolaudácie stavby. - SVP, š.p. OZ Piešťany nezodpovedá za škody
spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa §49 ods. 5
vodného zákona. Ďalší stupeň PD žiadame predložiť na vyjadrenie našej organizácii.
Stanovisko Regionálny úrad verejného zdravotníctva V Dolnom Kubíne, pod č. A/2017/02160- HŽP zo
dňa 04.12.2017
Správny orgán súhlasí s návrhom účastníka konania, Obec Klin, Hlavná 199/107, 029 41 Klin, IČO:
00314544 zo dňa 27.11.2017, na územné konanie stavby „Cyklotrasa v obci klin“ – objekty SO 01 chodník,
SO 02 rekonštrukcia cesty, SO 03 dažďová kanalizácia, SO 04 oporný múr, SO 05 lávka pre peších, SO 06
zatrubnenie potoka.

Vyjadrenie Stredoslovenská energetika – Distribúcia s.s. Žilina pod č. OU-NO-OSZP-2017/018010 zo
dňa 24.11. 2017
K vašej požiadavke zo dňa 14.11.2017 si Vám dovoľujeme predložiť nasledovné stanovisko: 1. V predmetnej
lokalite katastra obce klin sa nachádzajú nadzemné vzdušné cedenia a podperné body, nadzemné NN
vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú
orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. 2. Od
uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z.
o bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na
každú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 meter, VN a NN zemné
káblové vedenie na každú stranu 1 meter.). Pri realizácií 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 SSE-D Vám a základe objednávky smerovanej na e-mailovú adresu
prevadzkovatel@sse-d.sk vytýči určený pracovník SSE-D. 5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti
elektroenergetických zariadení SSE-D ko aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti,
je potrebné bezpodmienečne pred jednať postup prác na stredisku údržby Námestovo. 6. Pred zahrnutím
dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor prizvať zástupcu SSE-D 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.
Ostatné údaje:
- Projektovú dokumentáciu vypracoval: Maretta projekt, Jána Ťatliaka č.1, 026 01 Dolný Kubín
- Investor stavby: Obec Klin
- Zhotoviteľ stavby: výberovým konaním.
Všeobecné podmienky:
Nerozdielnou súčasťou tohoto rozhodnutia je projekt stavby, ktorého jedna sada sa ponecháva na OcÚ
Klin.
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 odst. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy
nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o
vydanie stavebného povolenia.
Špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, Hlavná 199/107, 029 41 Klin, určil, že na
základe územného konania, vyhodnotenia konkrétnych podmienok v území, podrobného vyhotovenia a
určenia podmienok pre umiestnenie stavby, podľa vyhodnotenia projektovej dokumentácie predloženej v
územnom konaní, vrátane vyhodnotenia splnenia požiadaviek dotknutých orgánov spolupôsobiacich v
konaní a bez námietok účastníkov konania, dospel k záveru, že na uskutočnenie predmetnej stavby je
potrebné požiadať o stavebné povolenie podľa §58 stavebného zákona.

O d ô v o d n e n i e:
Dňa 22. novembra 2017 podal navrhovateľ Obec Klin v zastúpení starostom Štefanom
Peňákom, Ul. Hlavná 199/107, 029 41 Klin na Obec Klin špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové
komunikácie, žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu „Cyklotrasa v Obci Klin“, na pozemkoch
podľa stavu katastra nehnuteľnosti v k.ú. Klin,
EKN p. č.:
5658/3,1030/2,1031/2,1032/2,1033,1036,1037,1043/2,1043/1,5657/4,1044,1050,1051/1,5715/75,5715/20
,5715/74,5715/73,2330/3,2329/5,2328,2324,2323,5698,2317/2,2287/4,2286/4,5700/2,2277,2278,2288/2,
2288/1,2284,2280,5715/19,2269,2268,2262,2263,5715/18,5715/62,5661/1,5715/60,1209/2,1209/1,1221,

5666/2,5661/4,1268,1269/2,1276/4,5715/15,5671/1,1357/2,5670/3,1357/2,1358/2,1357/3,1361/2,1362/2,
1363/2,1366/2,1367/2,1368/2,1369/3,1373,5715/44,5715/14,2022/2,5681/3,2022/1,2015,1991/2,1989,19
82,1978,1970,1965/3,1965/1,1956,5716/1,1942,1920,1919,1912,1900,1887,1886/2,1886/1,1883,1882,18
45,1844,1841/2,1838,1858,1850,1846/2,1846/1,1840,1839/2.
CKN p. č. :
217,216/1,211,175/1,283/3,283/2,283/1,284/1,294,295,296,300/2,300/1,338/1,385,394,395,418,419,431/3,4
31/1,66/1,49/5,1151,1158/1,1152/2,1152/4,1161/1,1133,1079,1078,1077,1068/1,1067/1,1062,1055/1,676/2,
677/1,703,711,723,744,750,774/1,774/2,777,782/1,785,787,802,808/3,808/1,815,819/1,835/8,837/4,1162/1,
1163 a ďalších, nakoľko ide o líniovú stavbu.
Dňom podania žiadosti bolo začaté územné konanie.
Zoznam príloh k žiadosti:
Listy vlastníctva účastníkov konania, súhlasné stanoviská vlastníkov, kópia z katastrálnej mapy, vyjadrenie
OÚ Námestovo - odbor starostlivosti o ŽP, ref. OPK, ŠVS, OH, vyjadrenie Slovak Telekom a.s. Bratislava,
OVS a.s. Dolný Kubín, Slovenský Vodohospodársky podnik š.p., vyjadrenie Regionálny úrad verejného
zdravsotníctva Dolný Kubín, SSE-D a.s. Žilina, 2 x PD
Na základe predložených dokladov Obec Klin – ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové
komunikácie oznámil dňa 22.novembra 2017 začatie územného konania dotknutým orgánom a známym
účastníkom konania, ostatným účastníkom verejnou vyhláškou a nariadil ústne pojednávanie spojené
s miestnym zisťovaním na deň 12. decembra 2017.
Na ústnom pojednávaní prítomní účastníci konania boli oboznámení s predloženým návrhom,
projektovou dokumentáciou ako aj s podmienkami osadenia stavby a prejednalo sa konkrétne osadenie
stavby na pozemku v nadväznosti na susedné pozemky a nehnuteľnosti. Účastníci konania boli zároveň
upozornení, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr na tomto konaní, inak na ne nebude prihliadnuté.
Námietky neuplatnili ani účastníci konania, ktorí sa na pojednávaní nezúčastnili a boli oboznámení so
začatím územného konania a stavebný úrad má za to, že so stavbou súhlasia.
Stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania boli skoordinované a zahrnuté do podmienok
rozhodnutia.
Námietky účastníkov konania: neboli námietky.
Navrhovateľ/investor/ predložil podľa § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa stavebný zákon
vykonáva podklady potrebné k vydaniu územného rozhodnutia - projektovú dokumentáciu stavby,
rozhodnutia, stanoviská, súhlasy dotknutých orgánov, organizácií a obce a súhlasné stanoviska väčšiny
vlastníkov pozemku, cez ktoré prechádza zemný kábel.
Dokumentácia stavby spĺňa podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby.
V priebehu konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali možnosť povolenia
stavby a preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e:
Podľa §53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších
predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie /riadny opravný prostriedok/ a to v lehote 15 dní
odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - Obecný úrad Klin, Ul. Hlavná
199/107, 029 41 Klin.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov presúmateľné správnym súdom podľa
ustanovení Správneho súdneho poriadku /zákon č. 162/2015 Z.z./.
Rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou /§ 36 ods. 4 a § 61 ods. 4 stavebného
zákona - stavba s veľkým počtom účastníkov konania/ a musí byť podľa § 26 ods. 2 zákona o správnom

poriadku vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Zákamenné, pričom posledný deň tejto lehoty sa
považuje za deň doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania. Vyvesenie rozhodnutia je potrebné
zverejniť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým - vyhlásením v rozhlase, prípadne v miestnej tlači a na
internete alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

Štefan P E Ň Á K
starosta Obce Klin

Doručí sa:
1. Obec Klin- verejná vyhláška
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky, ktoru sa oznamuje začatie konnania účastníkm konania v
zmysle §26 správneho poriadku a musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, pričom
posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. Vyvesenie je potrebné zverejniť súčasne iným
spôsobom v mieste obvyklým - vyhlásením v rozhlase, prípadne v miestnej tlači a na internete alebo na
dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.
Vyvesené dňa08.01.2018

Sňaté dňa:...................................................

Razítko, podpis /orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie/.
...............................................................
Po uplynutí vývesného termínu a potvrdení, prosíme zaslať obratom na Spoločný obecný úrad, Hattalova
1087, 029 01 Námestovo.
Ďakujeme

Telefón ++421-43-558-1105

Fax: 043/ 558 1844

Email stavebnyurad@gmail.com

@gmail.com

