
OBEC RUDINA
Číslo: 346/2017 Rudina dňa 29.06.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTIE

Navrhovateľ : OBEC NESLUŠA IČO: 00314 137

v zastúpení starostky obce Ing. Zuzany Jancovej

Adresa: 02341 Nesluša č. 978

ďalej len navrhovateľ podal dňa 29.05.2017 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení

líniovej stavby: NESLUŠA - potok Neslušanka, protipovodňová ochrana

v katastrálnom území: Nesluša a Kysucké Nové Mesto

na pozemkoch parc. č.: líniová stavba

Obec Rudina, ako príslušný stavebný podľa § 117 ods. 1 a príslušný na základe určenia
Okresného úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky podľa § 119 ods. 1 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákona) v znení neskorších
zmien a doplnkov posúdil predložený návrh podľa § 37 stavebného zákona a na základe tohto
posúdenia vydáva podľa § 39; § 39a ods. 1 a 2 stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR č.
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY
NESLUŠA - potok Neslušanka, protipovodňová ochrana

(SO-Ol Úprava potoka Neslušanka v dlžke 6050,99 mv r.km 3,706 11- 9,75710; SO 02 -Sekundárne
ochranné múriky - náhrada oplotenia; SO 03 Rekonštrukcia mostných objektov; SO 04 Preložka
inžinierskych sietí)
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Pre umiestnenie stavby a prajektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená v zmysle prílohy územného rozhodnutia o umiestnení stavby
(situácie) a projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. Zhotoviteľ:
HYDROTEAM, s.r.o. so sídlom Potočná 377/37,90084 Báhoň; ateliér: Strojnícka
611A, 821 05 Bratislava 2 a BURSA, s.r.o. Partizánska cesta 70,97401 Banská
Bystrica. Hlavný inžinier projektu: Ing. Matúš Bursa.

2. Popis stavby:
Účelom navrhovanej stavby je úprava vodného toku Neslušanka tak, aby bolo zabezpečené
bezpečné odvedenie zrážkových vôd z obce Nesluša počas zvýšených prietokov povrchovej
vody. Navrhovaná činnosť predstavuje výstavbu objektov protipovodňovej ochrany. Základná
funkcia vodného toku - odvádzanie povrchových vôd z územia zostáva zachovaná. Ochranné
opatrenia sú navrhnuté v pôvodnom koryte vodného toku a sú určené na ochranu obyvateľov
obce pred povodňami.
Navrhovaný zámer je rozdelený na tieto stavebné objekty:

SO 01 Úprava potoka Neslušanka
Hlavnou úlohou navrhovanej stavby je ochrana intravilánu obce pred povodňovými

prietokmi na potoku Neslušanka na návrhový prietok QIOO = 68,0 m3.s-1, podl'a údajov SHMÚ
pre profil pod obcou Nesluša v r.km 4,08. Nakoľko obec sa rozkladá na cca polovici dlžky
povodia, je zrejmé, že v hornej časti obce bude návrhový prietok QIOO menší ako na spodnom,
čo je zohl'adnené pri návrhu protipovodňovej ochrany.

Úprava koryta je navrhnutá v trase existujúceho koryta okrem dvoch miest, kde súčasné
koryto výrazne vybočuje z parcely potoka. Nová trasa potoka je tu navrhnutá tak, aby koryto
podl'a možnosti ležalo na parcele potoka. Jedná sa o úseku v r.km 8,70 a r.km 9, ll. Trasa potoka
je navrhnutá z jednoduchých kružnicových oblúkov, ktoré striedajú priame úseky.

V rámci úprav potoka Neslušanka sú navrhnuté v intraviláne obce dva základné vzorové
priečne rezy:
- lichobežníkový priečny profil
- obdÍžnikový priečny profil
- ich rôzne kombinácie
Dno potoka ostane nespevnené s prirodzeným dnovým materiálom, stabilitu budú
zabezpečovať nízke stupne a zapustené stabilizačné betónové prahy.

Navrhovaná úprava toku si v k.ú. obce Nesluša a mesta Kysucké Nové Mesto vyžiada
trvalý záber pozemkov. Historickým vývojom sa vodný tok zmenil a v súčasnosti sa celé jeho
koryto nenachádza len na parcele vodného toku, ale aj na súkromných pozemkoch. Vrátiť vodný
tok do pôvodného koryta by bolo vel'mi ekonomicky náročné, preto budú stavebné úpravy na
toku realizované na parcele vodného toku Neslušanka, ale aj súkromných pozemkoch ako sú
záhrady, zastavané plochy a nádvoria, orná pôda.
Zábery poľn. druhov pozemkov podl'a parciel, druhu pozemkov a výmery budú dokladované
a upresnené v rámci procesu pre stavebné povolenie. V prípade záberu pol'n. pôdy, vyňatie sa
bude realizovať v zmysle legislatívneho postupu vyňatia z pol'n. pôdy.

Stavba podl'a možnosti rešpektuje aj prírodnú stránku potoka. Na toku budú odstránené
vysoké stupne, ktoré v súčasnosti tvoria migračnú bariéru pre vodné živočíchy. Dno potoka
ostane prirodzené len s lokálnymi opevneniami dna kamennou dlažbou. Trasa brehových
múrikov je volená tak, aby sa predišlo výrubom stromov.
- Zabezpečenie energií: Elektrická energia na miestach výstavby bude zabezpečovaná pomocou
prenosných benzínových agregátov.
- Dopravná infraštruktúra: Obcou Nesluša prechádza štátna cesta III/2052, ktorá na jej konci
končí. Na túto cestu sú napojené miestne komunikácie, po ktorých bude zabezpečený prístup na
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stavenisko. Pre zabezpečenie vstupov do koryta počas výstavby, hlavne v stiesnených úsekoch
medzi záhradami, budú dotknuté aj súkromné pozemky.

SO 02 Sekundárne ochranné múriky - náhrada oplotenia
V kritických úsekoch, kde vzhľadom na vypočítaný priebeh hladín vychádzajú brehové múriky
vyššie ako 1,50 m nad úrovňou terénu, sú navrhnuté sekundárne ochranné múriky, ktoré sú
navrhnuté v línii existujúcich oplotení rodinných domov. Existujúce oplotenie budú teda
nahradené ochrannými múrikmi.
SO 03 Rekonštrukcia mostných objektov
Najvýraznejšou prekážkou v profile potoka tvoria mostné objekty. Vzhl'adom na konfiguráciu
terénu tieto nie je možné zdvíhať nad úroveň navrhovaného priestoru Q\Oo = 68 m3.S·I,

a vzhl'adom na ich množstvo by to ani nebolo ekonomicky únosné. Preto pri väčšine
mostov je uvažované s ich preliatím a bude na nich osadené sklopné zábradlie. Mosty, ktoré
tvoria hydraulicky najhoršie prekážky sú navrhnuté na rekonštrukciu, jedná sa o vybrané
objekty, ktoré vyplynuli z výpočtu priebehu hladín, je to spolu 14 mostov. Rekonštrukcia sa
bude týkať najmä rozšírenia prietočného profilu tak, aby brehové mostné opory nadväzovali
respektíve boli zalícované s brehovými múrmi a nedochádzalo k zúženiu prietočného profilu
pod mostom. To znamená, že existujúce mostné opory budú vybúrané a nahradené novými.
V závislosti od konštrukcie mosta bude existujúca mostovka znova položená na nové opory
alebo sa vybuduje nová mostovka.
SO 04 Preložka inžinierskych sietí
Potok Neslušanka je v súbehu alebo v križovaní s viacerými inžinierskymi sieťami. Z zoho
vyplýva križovanie týchto sietí s navrhovanou protipovodňovou ochranou - brehové múry.
V stiesnených priestoroch a v blízkosti mostov môže vzniknúť potreba preloženia niektorých
sietí. Navrhovaná protipovodňová ochrana nekoliduje priamo s inžinierskymi sieťami, ale
nakoľko nie je známe presné vedenie týchto sietí v podzemí, nemožno vylúčiť potrebu ich
preloženia.

3. Nakoľko potok Neslušanka je v súbehu alebo v križovaní s inžinierskymi sieťami,
zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí ich vlastníkmi, resp. správcami.
V prípade potreby preložiek niektorých inžinierskych sietí, vyvolaných stavbou, budú
tieto predmetom samostatného povolenia.

4. K žiadosti o stavebné povolenie doložiť stanovisko Okresného úradu Žilina,
pozemkového a lesného odboru k dočasnému a trvalému užívaniu pozemkov pre
stavbu.

5. V projektovej dokumentácii stavby k stavebnému povoleniu zohľadniť pripomienky
a stanoviská organizácii a dotknutých orgánov štátnej správy:

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný orgán
posudzovania vplyvov na životné prostredie - podmienky z Rozhodnutia zo zisťovacieho
konania podľa ô 29 zákona Č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydané pod Č. OU-KM-
OSZP-2017/000203-023 zo dňa 26.04.2017:

pri realizácii projektu použiť v čo najväčšej miere prírode blízke materiály,

pri výsadbe použiť pôvodné dreviny prípadne kry podľa charakteru územia,

investor / prevádzkovateľ zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas výstavby a prevádzky
a bude ohlasovať údaje v súlade s Vyhl. MŽP SR Č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti a druhy odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov (vyhl. MŽP
SR Č. 365/2015 Z. z.),



4

odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ) stavby odovzdá oprávnenému
subjektu, prostredníctvom ktorého zabezpečí, aby bola zachovaná hierarchia v odpadovom
hospodárstve, t.j. prednostné zabezpečenie prípravy na opätovné použitie, recyklácia alebo iné
zhodnotenie, až následne ak sa predchádzajúce nakladanie nedá zabezpečiť zabezpečí
zneškodnenie vzniknutého odpadu vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke,

výkopovú zeminu, ktorá sa nepoužije na účely výstavby v mieste vzniku, investor (alebo
dodávateľ) stavby odovzdá oprávnenému subjektu, prostredníctvom ktorého zabezpečí, aby
bola zachovaná hierarchia v odpadovom hospodárstve, t.j. prednostné zabezpečenie prípravy na
opätovné použitie, recyklácia alebo iné zhodnotenie, až následne ak sa predchádzajúce
nakladanie nedá zabezpečiť zabezpečí zneškodnenie vzniknutého odpadu vo vhodnom
zariadení alebo na povolenej skládke,

pri vzniku odpadov zaradených do kategórie N- nebezpečný odpad je investor povinný tieto
odpady odovzdať iba organizácii oprávnenej na nakladanie s nebezpečnými odpadmi,

protipovodňová ochrana recipientu má charakter vodnej stavby podľa § 52 zák.č.364/2004 Z. z.
o vodách, preto podlieha vydaniu stavebného povolenia podľa § 26 cit. zákona orgánom štátnej
vodnej správy,

projektová dokumentácia pre objekt, ktorý má charakter vodnej stavby bude odsúhlasená
správcom vodného toku - Lesy SR š.p. OZ Čadca a Slovenským rybárskym zväzom,

k stavebnému konaniu predložiť zoznamy dotknutých parciel a doklady o vlastníckych alebo
iných právach k dotknutým parcelám a stavbám ( § 139 stavebného zákona),
ďalší stupeň projektovej dokumentácie - dokumentácia pre územné a stavebné konanie,
prípadný návrh na výrub drevín najskôr konzultovať so Štátnou ochranou prírody SR,
Správou CHKO Kysuce, Čadca,

pri mostných objektoch a lávkach na toku, ktoré nevyhovujú požiadavkám STN (kapacita
mostného otvoru, voľná výška nad hladinou návrhového prietoku), dbať o to aby sa prietokové
pomery po úprave nezhoršili,

v ďalšom stupni projektovej dokumentácie podrobne spracovať úpravu stupňov/prahov,

navrhovateľ zabezpečí, aby pri použití stavebných mechanizmov vo vodnom toku Neslušanka
a v jeho okolí nedošlo k úniku ropných látok a hydraulických olejov do vodného recipientu.
Riešenie havarijnej situácie bude v PD pre stavebné povolenie,

k stavebnému konaniu doložiť stanovisko vlastníka a správcu cesty III. triedy - č.
III./2052,
preklepy a chybné údaje vyplývajúce zo stanovísk MO SRZ Kysucké Nové Mesto
a SRZ - Rada Žiliny opraviť.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie (záväzné
stanovisko pod č. OU-KM-OSZP-2017/000663/002 zo dňa 28.06.2017):

OÚ Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o ŽP, na úseku ElA ako príslušný orgán štátnej správy
na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 525/2003 Z.z. vydalo záväzné
stanovisko. Porovnanie údajov stanovených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania navrhovanej činnosti
OÚ Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o ŽP OU-KM-OSZP-20 17/000203-023 z 26.apríla 2017
predmetnej investície "Nesluša - potok Neslušanka, protipovodňová ochrana" pre navrhovateľa Obec
Nesluša s údajmi uvedenými vo vyššie uvedených podkladoch je možné konštatovať, že projektová
dokumentácia pre uvedenú stavbu "Nesluša - potok Neslušanka, protipovodňová ochrana" v stupni
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územného konaniaje v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a rozhodnutím
zo zisťovacieho konania k navrhovanej činnosti vydaným Okresným úradom Kysucké Nové Mesto,
odbor životného prostredia OU-KM-OSZP-20 17/000203-023 z 26.apríla 2017.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie k PD
pre územné konanie - záväzné stanovisko pod Č. OU-KM-OSZP-2017/000664-002 zo dňa
29.06.2017):

OÚ Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej
~ vydalo v zmysle § 28 zákona Č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) nasledovné stanovisko.

Predmetná stavbaje z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za splnenia nasledovných podmienok:

- Protipovodňová ochrana recipientu má charakter vodnej stavby podľa § 52 zák. Č. 364/2004 Z.z.
o vodách, preto podlieha vydaniu stavebného povolenia podľa § 26 cit. Zákona orgánom štátnej vodnej
správy.

- Pred stavebným konaním predložiť na vyjadrenie vyšší stupeň projektovej dokumentácie - projekt pre
stavebné konanie.

- Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude odsúhlasená správcom vodného toku - Lesy
SR š.p. OZ Čadca a SRZ - Rada Žilina.

- K stavebnému konaniu predložiť zoznam dotknutých parciel a doklady o vlastníckych alebo iných
právach k dotknutým parcelám a stavbám (§ 139 stavebného zákona).

- V prípade prekládky inžinierskych sietí v rámci stavby "Nesluša - potok Neslušanka, protipovodňová
ochrana" je potrebné to riešiť cestou všeobecného stavebného úradu.

- Stanovisko LESY SR š.p., OZ Čadca pod Č. 28535/1092/2017-29/240 zo dňa 27.06.2017 - doložené
súhlasné stanovisko bez pripomienok.

- Stanovisko SRZ - Rada Žilina Č. 1365/804/17-0TV zo dňa 29.06.2017 - dodržať podmienky uvedené
v stanovisku.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie (záväzné
stanovisko pod č. OU-KM-OSZP-2017/000661-002 zo dňa 28.06.2017):

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o ŽP ako príslušný orgán štátnej správy
ochrany prírody a krajiny podl'a § 68 písm. f) zákona Č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisova podl'a § 9 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochrane prírody a krajiny dal
nasledovné vyjadrenie.

Na Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o ŽP bolo doručené stanovisko
CHKOKY/297-001/2017_ PD od odbornej organizácie Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky,
Správa CHKO Kysuce, Čadca, ktorá disponuje podrobnými mapovými podkladmi pre určenie zásahu
stavby do chránených lokalít a určenie prítomnosti chránených druhov rastlín a živočíchov.
Z predmetného stanoviska vyplýva nasledovné:

l. Potok Neslušanka sa nachádza mimo územia CHKO Kysuce, kde podl'a zákona NR SR č.5432/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov platí prvý stupeň ochrany prírody.

2. Horná časť toku Neslušanka sa podl'a R-ÚSES-u okresov Žilina, Bytča a Kysucké Nové Mesto
nachádza v nadregionálnom biokoridore NRBk 3b, ktorý prepája orografické celky Javorníky
s Kysuckými Beskydami.

3. Potok sa nachádza mimo území európskeho významu NATURA 2000.
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Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o ŽP z hľadiska štátnej správy ochrany prírody
a krajiny konštatuje, že vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na predmetnú stavbu,
v intraviláne obce, v l. stupni ochrany prírody, mimo území európskeho významu nebudú dotknuté
:záujmy ochrany prírody a krajiny za dodržania nasledovnej podmienky:

1. Odpad vzniknutý pri výstavbe, vrátane prebytočnej výkopovej zeminy a kameniva nesmie byt'
umiestňovaný do voľnej prírody, aby nedošlo k zasypávaniu biotopov európskeho a národného
významu.

2. Technika, ktorá bude použitá pri stavebnej činnosti musí byť v dobrom technickom stave, aby
nedošlo ku kontaminácii vody z dôvodu úniku ropných látok.

3. Pred samotnou stavbou je potrebné kontaktovať správu CHKO Kysuce, aby skontrolovala
mostné objekty na regulovanom úseku toku z dôvodu zistenia hniezdnej aktivity vodnára
potočného /Cinclus cinclus/, ktorý si zvykne stavať hniezda pod mostnými objektmi.

4. Mostné objekty odporúčame zrealizovať tak, aby v ich spodnej časti vznikol potenciál pre
hniezdenie vodnárov potočných.

5. Ak dôjde k odstráneniu brehovej vegetácie toku (stromov a kríkov), bude zrealizovaná náhradná
výsadba na miestach, kde to bude umožňovať priebeh regulácie toku. Ide o to, aby sa zachovali
aspoň čiastočne ekologické funkcie toku, ktorých súčasťou je i vegetácia viazaná na tok.
Odporúčame použiť pôvodné druhy drevín: jelša lepkavá, vŕba krehká, vŕba purpurová, jaseň
štíhly ajavor horský.

6. Výrub drevín bude uskutočnený v súlade so zákonom NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny a Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody
a krajiny.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie (záväzné
stanovisko pod č. OU-KM-QSZP-2017/000662-002 zo dňa 28.06.2017):

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o ŽP z hľadiska štátnej správy odpadového
hospodárstva s predmetn ou stavbou súhlasí za splnenia nasledovných podmienok:

- investor (alebo dodávateľ) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavebných
prác v súlade s vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a druhy
odpadov zaradí podl'a platného Katalógu odpadov (vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z.),
- odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ) stavby odovzdá oprávnenému
subjektu, prostredníctvom ktorého zabezpečí, aby bola zachovaná hierarchia v odpadovom
hospodárstve, t.j. prednostné zabezpečenie prípravy na opätovné použitie, recyklácia alebo iné
zhodnotenie, až následne ak sa predchádzajúce nakladanie nedá zabezpečiť zabezpečí zneškodnenie
vzniknutého odpadu vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke,
- výkopovú zeminu, ktorá sa nepoužije na účely výstavby v mieste vzniku, investor (alebo dodávateľ)
stavby odovzdá oprávnenému subjektu, prostredníctvom ktorého zabezpečí, aby bola zachovaná
hierarchia v odpadovom hospodárstve, t.j. prednostné zabezpečenie prípravy na opätovné použitie,
recyklácia alebo iné zhodnotenie, až následne ak sa predchádzajúce nakladanie nedá zabezpečiť
zabezpečí zneškodnenie vzniknutého odpadu vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke,
- pri vzniku odpadov zaradených do kategórie N- nebezpečný odpad pri výstavbe je investor/dodávateľ
stavby povinný tieto odpady odovzdať iba organizácii oprávnenej na nakladanie s nebezpečnými
odpadmi,
- v kolaudačnom konaní žiadame predložiť tunajšiemu úradu doklady o druhoch, množstve
a zabezpečení zhodnotenia alebo zneškodnenia jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli počas
realizácie stavebných prác (evidenčné listy odpadov, faktúry odberu odpadov) u oprávnených
odberateľov a podať žiadosť o vyjadrenie sa ku kolaudácii na tunajší úrad.
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Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina (vyjadrenie k územnému konaniu pod č. 1365/804/17-
OTV zo dňa 29.06.2017):

Spracovaný projekt pojednáva o protipovodňových opatreniach v intraviláne obce Nesluša. V procese
posudzovania vplyvov na životné prostredie Vodný tok Neslušanka, ktoré sa predmetný projekt
dotýka je rybársky revír vyhlásení Ministerstvom ŽP SR ako lososový-chovný revír s číslom 3-2430-
4-2. Výkon rybárskeho práva v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve bol predelený
Slovenskému rybárskemu zväzu. Tento rybársky revír má pridelený do užívania naša Miestna
organizácia SRZ v Kysuckom Novom Meste.

V projekte ostáva síce zachované pôvodné dno potoka avšak nikde sa nespomína konečný tvar koryta
a tiež pri budovaní prahov nám v projekte chýba nami spomínaná požiadavka na prehlbenie miesta
pod splavmi, ktoré umožnia život rýb a ostatným vodným živočích om aj v čase minimálnych
prietokov. Požadujeme, aby dno potoka Nesluša malo zachovaný miskovitý tvar, nie ako je uvedené
(nakreslené( vo vzorových priečnych profilov na str. 5. Zároveň požadujeme zabezpečiť vývary pod
splavmi, t.j. prehlbené miesta v toku pod jednotlivými splavmi. Žiadame dokresliť do vzorového
profilu týkajúceho sa plánovaných stupňov tieto prehlbené miesta.

K samotnému projektu máme nasledovné pripomienky:

Opätovne sa v projekte objavuje nesúlad s prietokom 100 ročnej vody. Na základe udajúv z SHMÚ je
stanovený Q\Oo = 68 rrr' .S·I, avšak v projekte je opäť aj udaj 6,8 m3.s·1

Nerozumieme časti na str. 13-14 týkajúca sa poldrov. Konštatovať v projekte pre územné konanie, že
sa projektant zamýšľa aj nad touto možnosťou, pričom ju aj tak zavrhol sa nám javí ako veľmi
nešťastné. Je potrebné preto jednoznačne určiť, či poldre sú nevyhnutnou súčasťou pre úspešnosť
projektu a tak s nimi v projekte počítať, alebo to nieje nutné a časť na str. 13-14 vypustiť. Táto časť je
inak zmätočná.

Ako užívateľ rybárskeho revíru v zmysle § 4 ods. 3 zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení
neskorších predpisov, nemáme výhrady voči predloženému projektu. Stotožňujeme sa s názorom
zástupcu MO SRZ Kysucké Nové Mesto na pojednávaní dňa 26.6.2017 a súhlasíme s vybudovaním
protipovodňovej ochrany obce Nesluša po zapracovaní a akceptovaní našich požiadaviek.

LESY SR. š.p. OZ Čadca (vyjadrenie pod č. 2853511092/2017-29/240 zo dňa 27.06.2017):

Po preštudovaní predloženej PD spracovanej spol. HYDROTEAM, s.r.o. Strojnícka 61/A, Bratislava,
nemajú LESY SR, š.p. OZ Čadca námietky voči plánovanej stavbe DVT Neslušanka, č. hydr. Poradia
4-21-06-190 pri vyhotovení v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci (záväzné stanovisko pod č. RH-
464/2017 zo dňa 27.02.2017):

RÚVZ súhlasí s návrhom žiadatel'a Obec Nesluša, na územné konanie pre uvedenú stavbu.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci (vyjadrenie pod č. ORHZ-CA1-
224/2017 zo dňa 21.02.2017):

OR HaZZ v Čadci dalo vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné
povolenie na predmetnú stavbu. Podľa § 1 ods. 2 písm. f) bod 6 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou
sa ustanovujú technické požiadavky na proti požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívanie stavieb
v znení neskorších predpisov sa táto vyhláška nevzťahuje na uvedenú stavbu, t.j. nevypracováva sa
riešenie protipožiarnej bezpečnosti. Z toho dôvodu príslušný orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor
nevydáva k týmto stavbám stanoviská. V rámci realizácie predloženej dokumentácie je nutné
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akceptovať požiadavky vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie
požiarov.

Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor (vyjadrenie pod č. OÚ-ZA-PLO-2017/011566-
2Nal zo dňa 28.02.2017):

V zmysle predloženej dokumentácie sú uvedené stavebné úpravy dotknú aj lesných pozemkov: parc.
C-KN č. 3156/1 v k.ú. Kysucké Nové Mesto (lesný porast č. 141010, 141020 na lesnom celku Krásno-
západ v zmysle programu starostlivosti o lesy (ďalej len PSOL) platným na r. 2010 - 2019), parc. C-
KN č. 4579 k.ú. Nesluša (lesný porast č. 1384A na lesnom celku Krásno - západ v zmysle PSOL
platným na r. 2010-2019), parc. C-KN 5141/1 k.ú. Nesluša (lesný porast č. l 392AlO, 1392A20 na lesnom
celku Krásno - západ v zmysle PSOL platným na r. 2010 - 2019), parc. C-KN 5323 k.ú. Nesluša (lesný
pozemok, nelesná plocha č. IP54 na lesnom celku Krásno - západ v zmysle PSOL platným na r. 2010 -
2019).

V uvedených lesných pozemkoch dôjde v zmysle PS k zásahu do lesných pozemkov - navrhujú sa tu
brehové múry jednak v línii päty brehu ajednak za brehovou čiarou toku Neslušanky.

Tunajší úrad k predloženej projektovej dokumentácii nemá pripomienky za splnenia nasledovných
podmienok:

- uvedené stavebné práce dotýkajúce sa lesných pozemkov budú vykonávané tak, aby nedochádzalo
k poškodeniu a znečisťovaniu lesných pozemkov ako i okolitých lesných porastov a realizácia
stavebných prác bude vykonávaná v zmysle predloženej PD,

- investor v prípade, že dôjde k zásahu do lesných pozemkov (parc. C-KN č. 5323, 5141/1,4579 k.ú.
Nesluša a C-KN č. 3156/1 k.ú. Kysucké Nové Mesto -lesné pozemky) požiada tunajší úrad v zmysle §
5 zák. č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisova § 7 ods. 1 písm. a) o ich vyňatie
s náležitosťami v zmysle vyhlášky č. 12/2009 Z.z. o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej
činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov.

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii (stanovisko pod č. OU-
ZA-OCDPK-2017/009484/5/SUB zo dňa 06.04.2017):

OÚ Žilina, odbor cestnej doprava PK ako cestný správny orgán, ktorý vykonáva podl'a § 3 ods. 5 písm.
a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy, po preskúmaní predloženého návrhu súhlasí s vydaním
územného rozhodnutia a stavebného povolenia na uvedenú stavbu, za dodržania nasledovných
podmienok:

- z dôvodu užívania pozemnej komunikácie (cesta č. TTV2052) iným než zvyčajným spôsobom alebo na
iné účely, než na ktoré je určená (realizácia stavby - zásah do telesa cesty, státie vozidiel stavby na
ceste) je žiadateľ povinný prd začatím stavebných prác požiadať cestný správny orgán o vydanie
povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií v zmysle § 8 cestného zákona a § II vyhlášky
č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon,

- z dôvodu nevyhnutnosti obmedzenia cestnej premávky na dotknutej komunikácii počas realizácie
stavebných prác je potrebné podať na cestný správny orgán pred začatím stavebných prác žiadosť
o určenie dopravných značiek a dopravných zariadení a o vydanie povolenia na uzávierku podľa § 7
cestného zákona,

- stavebník je povinný rešpektovať ďalšie nariadenia a pripomienky, ktoré môže cestný správny orgán
doplniť v zmysle vykonania štátneho odborného dozoru nad pozemnou komunikáciou v zmysle § 3c
ods. l písm. c) cestného zákona,

- Prípadné zmeny v projektovej dokumentácii žiadame predložiť na cestný správny orgán.
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Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Žilina (stanovisko pod č. 043/2017/SCŽSK-32
zo dňa 9.2.2017):

Stavba sa dotýka cestnej komunikácie ITI/2052 Radoľa - Nesluša (ďalej iba "cesta). Okraje cesty budú
zapílené a obnovené v nasledovnej skladbe:

- asfaltový betón ABS l modif. So zaliatím špár hr. 50 mm

- asfaltový betón ASB II so zaliatím špár hr. 50 mm

- spojovací postrek 0,5 kg.m?

- kamenivo obaľované asfaltom OK l hr. 100 mm

- kamenivo spevnené cementom hr. 200 mm

- spätný zásyp štrkopieskom zhutneným po vrstvách

Súčasťou obnovy ciest budú aj obrubníky, cestné zvodidlá a odvodnenie povrchu. V prípade, že brehové
múriky vytvoria odtokovú bariéru pre vnútorné vody, bude päta múrika doplnená o odvodňovací rigol
a vtokové vpuste, ktoré budú popod múrik vyústené do potoka a výuste budú vybavené koncovou
spätnou klapkou.

se ŽSK súhlasí s realizáciou stavby v prípade, že budú dodržané nasledovné podmienky a technológia:

1. Výstavbou stavby nesmie dôjsť k nijakému poškodeniu vozovky cesty ani poškodeniu
odvodnenia cesty.

2. Zvodidlá budú osadené v súlade s platnými STN.
3. V prípade, že stavebnými prácami budú demontované zvodidlá, dopravné značky a ostatné

súčasti cesty, je potrebné ich odovzdať se ŽSK závodu Kysuce.
4. Zvodidlá súvisiace so stavbou budú osadené na náklady investora.
5. Realizáciou stavby nepoškodiť priepusty, v prípade ich poškodenia bude náklady na ich opravu

znášať investor.
6. Realizáciou stavby nesmú byť zmenené šírkové a rozhľadové pomery cesty.
7. Stavebné práce spojené s výstavbou stavby nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej

premávky na ceste (neskladovať materiál stavby a ostatné materiály na ceste).
8. Stavebník zabezpečí, aby počas výstavby stavby nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky

stavebnou činnosťou. V prípade znečistenia vozovky stavebník zabezpečí jej bezodkladné
vyčistenie na vlastné náklady.

9. Ak tak nevykoná stavebník, cestu vyčistí se ŽSK, závod Kysuce na náklady stavebníka.
10. Stavebné práce spojené s výstavbou stavy až po končenú úpravu budú realizované od apríla do

októbra kalendárneho roku.
ll. Ak dôjde k poškodeniu vozovky stavebnou činnosťou, stavebník zabezpečí opravu vozovky

v šírke min. priľahlého jazdného pruhu. Na práce spojené so zásahom do konštrukcie vozovky
a cestného telesa si vyžadujeme záruku 60 mesiacov.

12. Ukončenie prác ohlási stavebník správcovi do troch dní od ich ukončenia.
13. V prípade potreby osadenia dopravného značenia si ho zabezpečí žiadateľ sám, na vlastné

náklady.
14. V prípade potreby požiadať Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Žilina o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty.
15. Toto stanovisko nenahrádza povolenia ani rozhodnutia vydané ostatnými kompetentnými

orgánmi štátnej správy.
16. se ŽSK žiada, by toto stanovisko bolo zapracované ako celok pod č.j. do d'alších povolení.
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MV SR, Okresné riaditel'stvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát Čadca (stanovisko pod č.
ORPZ-CA-ODI-38-039/2017 zo dňa 03.03.2017):

ODr OR PZ v Čadci súhlasí s PD stavby pre vydanie územného a stavebného povolenia a určenia na
osadenie prenosného dopravného značenia za týchto podmienok:

l. Prenosné dopravné značenie musí byť vyhotovené a rozmiestnené v súlade s STN 01 8020 -
Dopravné značky na pozemných komunikáciách, v súlade so zákonom Č. 8/2009 Z.z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou Č. 9/2009 Z.z.,
ktorou sa vykonáva zákon Č. 8/2009 Z.Z.

2. Žiadame vopred prizvať dopravného inžiniera Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ
v Čadci na kontrolu správnosti osadenia prenosného dopravného značenia (č.t. 0961 423 511).

3. Vyhradzujeme si právo na prípadne doplnenie navrhovaného prenosného dopravného značenia
v záujme zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Čadci si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky
alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo
verejný záujem.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina (vyjadrenie k existencii energetických
zariadení v majetku SSE-D, a.s. a Vyjadrenie k stavebnému povoleniu a územnému
rozhodnutiu pre protipovodňovú ochranu potok Nesluša pod zn. 4600031647 zo dňa
07.02.2017):

1. V predmetnej lokalite katastra Nesluša KN - podľa predloženej situácie sa nachádzajú
nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné
body.

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
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 l meter(.
Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

3. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia
tretích osôb.

4. Platnosť tohto vyjadrenie je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.

Toto vyjadrenie slúži pre účely územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia pri splnení
"Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej
sústavy spoločnosti SSE-D, a.s., ktoré sú zverejnené na stránkach WW\\ .ssc-d.sk.

Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci prosíme uvádzať našu značku, resp. fotokópiu tohto
vyjadrenia.

Slovenský plynárenský priemysel-distribúcia, a.s. Bratislava (vyjadrenie k žiadosti
o stanovisko k PD pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných
a ochranných pásiem plynárenských zariadení pod č. TDINS/010412017/Ki zo dňa 8.2.2017):

Predmetom stanoviska spoločnosti SPP-distribúcia, a.s. je posúdenie predloženej PD pre stavebné
povolenie podľa stavebného zákona.

V záujmovom území sa nachádza plynárenské zariadenie: VTL plynovod DN 150 oceľ, STL
plynovodya prípojky, ktoré križujú vodný tok.

Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia je prílohou tohto stanoviska. Orientačné
znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia
pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby al alebo výkonu iných činností.



II

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon
o energetike"): súhlasí s vydaním stavebného povolenia na uvedenú stavbu Nesluša - potok
Neslušanka - protipovodňová ochrana za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

Pred realizáciou zemných prác alalebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník
povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe
písomnej objednávky, ktorúje potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia, a.s., Sekcia údržby,
Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektroniky, prostredníctvom online formuláru
zverejneného na webovom sídle SPP-D (wwv,.spp-distribucia.sk);
v záujme predchádzaniu poškodzovania plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských
zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu;
stavebník je povinný oznámiť začatie prác vochrannom pásme plynárenských zariadení
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marián Kuchár, tel. č. +421 41 242 4107) najneskôr
7 dní pred zahájením plánovaných prác;

- stavebníkje povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby
z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky,
údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy)
plynárenských zariadení,

stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení;
stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na každú
stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po
predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových
mechanizmov;

- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého
plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok
kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka;

prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia
s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-O;

odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené
proti poškodeniu;

stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho
doterajšie krytie a hÍbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požaduj me všetky

zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu;

každé poškodenie zariadenia SPP-O, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď
ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 III 727;

upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie
povinnosti v ochrannom pásme alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť
podľa ustanoví Zákona o energetike sankciu vo výške 300 eur až 150000 eur;

stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky
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uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických
pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 10, TPP 702 O l ; TPP 702 02;
stavebník je povinný rešpektovať a zohl'adniť existenciu plynárenských zariadení alebo ich
ochranných alebo bezpečnostných pásiem;

stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN

73 6005 a TPP 906 O I ;

stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona
o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- Požadujeme doplnit' do PD spôsob ochrany plynárenských pri križovaní s vodným tokom
Neslušanka. V prípade, že plynárenské zariadenia budú v kolízii s prvkami protipovodňovej
ochrany - opornými múrmi bude nutná ich prekládka. Technické riešenie konzultovat'
s technickom prevádzky Ing. Kuchárom.

- Akékol'vek zemné práce realizované v ochrannom pásme VTL plynovodu môžu byť
vykonávané len na základe "Povolenia na činnost' v ochrannom pásme VTL plynovodu" ktoré
vydá technik prevádzky.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie. a.s. Žilina (vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí
a k SP pod č. 017002844/2017 zo dňa 09.02.2017):

K predloženej žiadosti dávame ako dotknutý orgán v zmysle stavebného zákona § 140b záväzné
stanovisko pri dodržaní nasledovných pripomienok:

II Do priložených situácii sme Vám orientačne zakreslili trasy gravitačných kanalizácii PVC DN 300
mm a výtlačného kanalizačného potrubia HDPE D 50 mm v našej správe.

2/ Žiadame akceptovať polohu vodohospodárskych zariadení v našej správe a prevádzke. Pred
zahájením zemných prác požadujeme priamo v teréne vytýčiť naše podzemné vedenia (verejný
vodovod a kanalizáciu). Vytýčenie Vám cez objednávku vykoná naša organizácia.

3/ Pri dotyku predmetnej stavby s VV, VK požadujeme dodržať minimálne vzdialenosti stanovené
v STN 73 6005, ako aj vzdialenosti určené v ochrane vodovodného a kanalizačného potrubia.

4/ Žiadame dodržať ochranné pásma verejného vodovodu a kanalizácie v zmysle zákona 442/2002
Z.z. § 19 ods. 2a - t.j. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného
potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane a 2,5 m
od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia na obidve strany pri
verejnom vodovode a kanalizácii nad priemer 500 mm vrátane. V pásme ochrany je zakázané:
vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie - iné podobné zariadenia, vykonávať
činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu, kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť
ich technický stav.

5/ Upozorňujeme investora stavby, že v záujmovom území stavby sa nachádzajú kanalizačné prípojky,
ktoré nie sú v našej správe.



13

Slovak Telekom, a.s. Bratislava (vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení
a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. pod č. 6611613381 zo dňa 18.05.2016):

Na základe žiadosti o vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené
záujmové územie. Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK)
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKTA, s.r.o._Slovak Telekom a.s. a DJGT
SLOV AKIA, 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. 351/20 II Z.z.) a zároveň je

potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/20 l 1 Z.z. o ochrane proti rušen iu.

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 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 DJGT SLOVAKIA, s.r.o. alebo

zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie

stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany

alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

Rastislav Kubík, rastislav.kubik'iZtelekom.sk, +421 41 5001398

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 vykonávacie projektu musí figurovať podmienka

spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DJGT 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 DJGT SLOVAKIA, s.r.o

je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu

ochranného pásma.
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8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podl'a § 68

zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkol'vek 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 SLOVAKTA, s.r.o. na povrchu

terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovorn území sa môžu nachádza zariadenia iných

prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody,

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:

Rastislav Kubík, rastislav.kubik0'telekom.sk, +421 41 5001398, 0902719389. V objednávke

v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

ll. Stavebník alebo ním poverená osobaje povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri

svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadate!' 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 Slovak Telekom, a.s.

l3. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade, ak plánuje napojiť nehnutel'nosť na verejnú

elektronickú komunikačnú sieť úložnýrn vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie

doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovate!' negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej

forme nezbavuje žiadate!'a povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

I.V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadost', 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 zabezpečit':

Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom
Slovak Telekom, a.s.
Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia.
Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného
vedenia.
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V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo
vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradiUéi'supte!.sk,
0907777474.

Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou
funkčnosťou.

2.Pri akýchkol'vek prácach, ktorými môžu byt' ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ
povinný vykonat' všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu
terénu.
Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou
a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli najeho ochranu
stanovené.
Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +30
cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali
s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. híbiace
stroje).
Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži
a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne Č. 12129.
Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že Slovak Telekom, a.s.
a DIGJ SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia
vykonané bez ich vedomia).

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 (wv\"v, .telekom.sk).

4.Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom
rozsahu.

Podmienky vyplývajúce z vyjadrení účastníkov konania:

Mesto Kysucké Nové Mesto (stanovisko pod č.j. 785/2017/03-Má zo dňa 15.05.2017):

Mesto Kysucké Nové Mesto súhlasí s projektom "Nesluša - potok Neslušanka, protipovodňová
ochrana" za podmienky, že v jednotlivých úsekoch Neslušanky budú vybudované technické
zariadenia na zachytávanie odpadu. Uvedené technické zariadenie žiadame, aby boli vybudované
v k.ú. Neslušu, nakoľko potok Neslušanka vyúsťuje do vodnej nádrže Nesluša, ktorá je v k.ú. Kysucké
Nové Mesto. Mesto Kysucké Nové Mesto má každoročne problém s odpadom, ktorý je naplavený po
toku vodnej nádrže Nesluša.

6. V zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí tri
roky odo dňa, kedy povolenia nadobudlo právoplatnosť. Nestratí však platnosť, ak v tejto
lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.
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7. V zmysle § 40 ods. 3 stavebného zákona čas platnosti územného rozhodnutia môže
stavebný úrad predlžiť na žiadosť navrhovateľa, akju podal pred uplynutím lehoty, t.j.
konanie o predlžení platnosti rozhodnutia bude právoplatne skončené pred uplynutím doby
platnosti rozhodnutia.

8. V zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych
nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

- Námietky účastníkov konania: Účastníci konania nepodali námietky.

Odôvodnenie

Dňa 29.05.2017 podala Obec Nesluša, IČO: 00314137, zastúpená starostkou obce Ing.
Zuzanou Jancovou návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby NESLUŠA
- potok Neslušanka, protipovodňová ochrana na pozemkoch parc. č. líniová stavba
v katastrálnom území obce Nesluša a v katastrálnom území mesta Kysucké Nové Mesto.

Na základe určenia Okresného úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-ZA-
OVBP3-2017/9003 zo dňa 27.01.2017 v zmysle § 119 ods. 1 stavebného zákona je Obec
Rudina príslušným stavebným úradom na uskutočnenie príslušných konaní a vydanie
príslušných rozhodnutí podľa stavebného zákona.

Navrhovaná činnosť bola predmetom zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len "zákon ElA"). Príslušný orgán - Okresný úrad Kysucké Nové
Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal Rozhodnutie č. OU-KM-OSZP-
2017/000203-023 zo dňa 26.04.2017 o tom, že navrhovaná činnosť Nesluša - potok
Neslušanka, protipovodňová ochrana sa nebude posudzovať podľa zákona ElA.

Stavebný úrad po doručení návrhu na začatie územného konania v súlade s ustanoveniami § 35
ods. 2 stavebného zákona a § 38 ods. 2 písm. a) zákona ElA zverejnil predmetnú žiadosť na
úradnej tabuli stavebného úradu a Obce Nesluša i na internetovej stránke obce.

Začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania bolo oznámené dotknutým
orgánom a účastníkom konania v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou
pod číslom spisu 346/2017 zo dňa 30.05.2017, vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniovú stavbu
s veľkým počtom účastníkov konania. Oznámenie verejnou vyhláškou bolo zverejnené na
úradnej tabuli Obce Nesluša a Mesta Kysucké Nové Mesto a na ich internetových stránkach od
31.05.2017 do 16.06.2017. Dotknutým orgánom bolo oznámenie doručované jednotlivo, čo je
v spise doložené doručenkami.

V oznámení stavebný úrad upozornil účastníkov konania, že svoje námietky môžu si uplatniť
najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na neskoršie podané námietky neprihliadne. Zároveň
upozornil aj dotknuté orgány, že svoje stanoviská si môžu uplatniť v rovnakej lehote, v ktorej
si môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak dotknutý orgán v určenej lehote
neoznámi svoje stanovisko, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov
súhlasí. Účastníci konania a dotknuté orgány poučil, kde je možné nahliadnut' do podkladov
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rozhodnutia. Ústne pojednávanie sa uskutočnilo dňa 26.06.2017 v obci Nesluša. O jeho
priebehu je spísaná zápisnica.

Vzhľadom na skutočnosť, že ide o stavbu, ku ktorej vydal príslušný orgán rozhodnutie
v zisťovacom konaní podľa zákona ElA, stavebný úrad zaslal príslušnému orgánu písomne
návrh na začatie územného konania s ďalšími náležitosťami podľa § 140c ods. 2 stavebného
zákona spolu so žiadosťou o záväzné

stanovisko podľa § 38 ods. 4 zákona ElA. Predmetné záväzné stanovisko bolo vydané pod č.
OU-KM-OSZP-2017/000663-002 zo dňa 28.06.2017.

Navrhovateľ predložil Dodatok č.l k Zmluve o výpožičke č. 01-99-2013 uzavretej podľa § 659
a nasl. Občianskeho zákonníka a § 51 zákona č. 364/2004 Z.z., v ktorom požičiavateľ - SR-
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica,
zastúpený Ing. Marianom Staníkom, generálnym riaditeľom vypožičal Obci Nesluša,
zastúpenou Ing. Zuzanou Jancovou, starostkou obce Drobný vodný tok v celej jeho dlžke.

K územnému konaniu boli doložené písomné stanoviská dotknutých orgánov: Okresný úrad
Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie; Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Čadci; OR Hasičského a záchranného zboru v Čadci; Okresný úrad
Žilina, pozemkový a lesný odbor; Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií, Žilina; Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Žilina; MV SR, Okresné
riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát Čadca; SSE-Distribúcia, a.s. Žilina; SPP-
distribúcia, a.s. Bratislava; SEVAK, a.s. Žilina a Slovak Telekom, a.s. Bratislava - ich
požiadavky a podmienky boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Navrhovaná stavbaje v súlade s územným plánom obce Nesluša, ktorý bol schválený Obecným
zastupiteľstvom v Nesluši ajeho záväzná časť bola vyhlásená všeobecným záväzným
nariadením obce č. 1/2016.

Návrh bol preskúmaný v súlade s ust. § 37 stavebného zákona. V konaní sa preukázalo, že
navrhované umiestnenie stavby zodpovedá hl'adiskám starostlivosti o životné prostredie.
V konaní boli zabezpečené stanoviská dotknutých orgánov, na základe ktorých bolo posúdené,
že navrhovaným umiestnením stavby a účinkami jej užívania nie sú ohrozené verejné záujmy
chránené stavebným zákonom a osobitnými predpismi ani nie sú neprimerane obmedzené alebo
ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Na základe zistených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.
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Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa do 15 dní odo dňa jeho doručenia môžu účastníci konania odvolať
na Obec Rudina (adresa: Obecný úrad, 023 31 Rudina č. 442). O odvolaní rozhodne Okresný
úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

starostka obce

Toto rozhodnutie sa podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona doručuje účastníkom konania
formou verejnej vyhlášky vyvesením tohto rozhodnutia spolu so situáciou umiestnenia
stavby na 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Nesluša a mesta Kysucké
Nové Mesto.

Na základe vyššie uvedeného sú obec esluša a mesto Kysucké Nové Mesto povinné toto
rozhodnutie:

- vyvesiť na úradnej tabuli po dobu 15 dní (posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia);

- vyvesenie zverejniť spôsobom v mieste obvyklým (napr. vyhlásením v miestnom rozhlase, na
internete);

- písomne oznámiť termín jeho vyvesenia a termín zvesenia a následne doručiť na stavebný úrad.

Vyvesené dňa }~ ..~~.:.~~ ::: . 'v I!g.~ "0"'*Zvesene dna :..<t:••••• ; •••••••••••••••••••

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutia.
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Rozhodnutie sa doručí:

1. Obec Nesluša, starostka obce
2. Mestský úrad Kysucké Nové Mesto, primátor mesta
3. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 OOBratislava - Petržalka

Na vedomie:
4. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1,81235 Bratislava
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, Ul. Palárikova 1156, 022 O 1 Čadca
6. Okresné riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku 4,02201 Čadca
7. Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, Andreja Kmeťa 17, O II 39 Žilina
8. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o ŽP,

Litovelská 1218,024 Ol Kysucké Nové Mesto (štátna vodná správa, ochrana prírody a krajiny,
odpadové hospodárstvo)

9. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor krízového riadenia, Litovelská 1218, Kysucké Nové
Mesto

10. Okresný úrad Žilina, odbor dopravy a pozemných komunikácii, Predmestská 1613, O 10 Ol Žilina
ll. Správa ciest ŽSK, Martina Rázusa 104, O l O O1 Žilina
12. MV SR, Okresné riaditel'stvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Palárikova 977/25, Čadca
13. LESY SR, š.p. OZ Čadca, Ul. Podjavorinskej 2207, 022 Ol Čadca
14. SSE-Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8,01047 Žilina
15. SPP-distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 II Bratislava
16. SEV AK, a.s. Bôrická cesta 1960, O 10 57 Žilina
17. Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava
18. Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina, A. Kmeťa 20, O l O 55 Žilina
19. MO Slovenského rybárskeho zväzu Kysucké Nové Mesto, Litovelská 871, Kysucké Nové Mesto
20. HYDRO TEAM s.r.o, Strojnícka 61/A, 821 05 Bratislava 2 (projektant)

Co: Obec Rudina, starostka obce

Príloha: Situácia
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