Obec Makov
Makov č.60, 023 56 Makov
č.j Výst-S377/R1761/TS1/2017-Št

V Makove, dňa 10.08.2017

Vybavuje Mgr. Štrbová
Email: miroslava.jantulikova@makov.sk

Rozhodnutie

navrhovateľ

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
IČO : 36 672 297

adresa:

Bôrická cesta č.1960, Žilina

(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 23.06.2017 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení
stavby:

SKV Žilina – Makov – rekonštrukcia vodovodu
v kat. území:

Makov

na pozemku

V zmysle situácie stavby zakreslenej v katastrálnej mape

K dotknutému pozemku má navrhovateľ iné právo.
Obec Makov, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku, stavebný zákon v znení noviel, zákona č. 416/2001 Z.
z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a
podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, posúdil predložený návrh podľa § 35 a §36, §37
zákona č.50/76 Zb. a na základe tohto posúdenia v y d á v a podľa § 39 a 39a stavebného zákona a
§4 vyhl. č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY
SKV Žilina – Makov – rekonštrukcia vodovodu
Na pozemku parcela CKN č. 5850, 177/42, 166/1 v zmysle predloženého LV č.1070 zo dňa
13.06.2017, CKN č. 163/2 v zmysle predloženého LV č.8993 zo dňa 13.06.2017 , CKN č. 115/1
v zmysle predloženého LV č.8991 zo dňa 13.06.2017, CKN č.128/1, 132 ( EKN č. 5108) v zmysle
predloženého LV č.8991 zo dňa 13.06.2017, CKN č.122/1, 121/1, 138, CKN č. 157/1 v zmysle
predloženého LV č.65 zo dňa 13.06.2017, CKN č. 157/2 v zmysle predloženého LV č.65 zo dňa

13.06.2017, CKN č. 155/4 v zmysle predloženého LV č.9719 zo dňa 13.06.2017, CKN č. 155/1
v zmysle predloženého LV č.1006 zo dňa 13.06.2017, CKN č. 155/2 v zmysle predloženého LV
č.1006 zo dňa 13.06.2017, CKN č. 5867, 5866 v zmysle predloženého LV č.213 zo dňa
13.06.2017, CKN č. 5870 v zmysle predloženého LV č.208 zo dňa 13.06.2017, CKN č. 178, (
EKN č. 15/2), 163/1 ( EKN č. 15/2), CKN č.128/1 ( EKN č. 160, 161) v zmysle predloženého LV
č.9992, LV č. 9017 zo dňa 13.06.2017, CKN č. 138 ( EKN č. 165, 158) v zmysle predloženého
LV č.9022, LV č. 9018zo dňa 13.06.2017v k. ú Makov
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky
1. Stavba bude umiestnená tak ako je zakreslené vo výkrese situácie v mierke 1:100, ktorý tvorí
prílohu tohto rozhodnutia.
2. Druh, účel a stručný popis stavby:
Účelom stavby je rekonštrukcia vodovodu OC DN 50, ktorý je v zlom technickom stave. Projekt
rieši výmenu starého poruchového potrubia z ocele za potrubie z HDPE, vrátane prepojenia
vedľajších vetiev a prípojok. Na rekonštruovaný vodovod bude napojená 1 vodovodná vetva – V1,
prepojenie na jestvujúci vodovod D63 a 12 vodovodných prípojok. Celkový rozsah rekonštrukcie je
497,00 m. Potrubie z HDPE 100 D90, D63 a prípojky D32 v počte 12 ks. Rekonštrukcia pozostáva
z 2 vetiev „ V“ a „ V1“
Vetva „ V“ je situovaná v miestnej komunikácii a v nespevnenej ploche, bude križovať MK,
Makovský potok a cestu I/10, celková dĺžka rekonštruovanej vetvy je 330, 00 m, začiatok
rekonštrukcie je v blízkosti RD č.203, koniec vetvy je pri RD č.162 za cestou I/10, od bodu
napojenia trasa vodovodu pokračuje v MK až po bod V2 v km 0,0695, kde vodovod križuje MK
pretláčaním, od bodu V3 v km 0,0791 bude trasa vodovodu vedená v nespevnenej ploche, od
0,0945 až po km 0,1035 bude vodovodné potrubie križovať Makovský potok, ďalej bude trasa
pokračovať po lúke a nespevnenej ceste, v bode 01 v km 0,202 bude nové potrubie prepojené ba
jestvujúci vodovod DN50, v bode 02 v km 0,2674 bude na vetvu „ V“ napojená vetva „ V1“, po
križovaní s cestou I/10 pokračuje v asfaltovej ceste a nespevnenej ploche až po koniec úseku v km
0,330. Na vetve „ V“ bude 12 betónových blokov. Vetva „V“ bude uložená v MK – 50,00 m,
v koryte Makovského potoka – 7,00 m, v nespevnenej ploche – 59,00 m, v MK nespevnenej –
1231,50 m, po lúke – 79,00 m, v ceste I /10 – 13,50 m.
Vetva „ V1“ je situovaná v predzáhradkách RD, ktoré sú v blízkosti cesty I/10, začiatok vetvy je
v bode 01 na vetve „ V“, celková dĺžka vetvy je 167,00 m. vetva pôjde v súbehu s jestvujúcim
vodovodom a bude ho 3 x križovať, na vetve budú 2 betónové bloky.
3.Polohové , výškové umiestnenie stavby :
Podľa overenej situácie v M 1:100, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia
4. Osobitné podmienky:
Projektová dokumentácia stavby /ďalej PD/ pre vydanie stavebného povolenia bude akceptovať
všetky podmienky tohto rozhodnutia a bude spracovaná v rozsahu potrebnom pre náležité
posúdenie /§ 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z./.
- Pri návrhu minimalizovať negatívne vplyvy uskutočňovania stavby na susedné pozemky, trvalé
porasty a stavby.
- Na pozemky vo vlastníctve jednotlivých vlastníkov dotknuté predmetnou stavbou
požadujeme najneskôr do staveného konania uzatvoriť zmluvný vzťah s nimi( zmluvu
o zriadení vecného bremena)
5.Podmienky vyplývajúce zo stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií:
Obec Makov - stanovisko pod č.S232/R101/2017 zo dňa 01.02.2017
- voči navrhovanej trase vodovodu nemá námietky
- cez pozemok CKN č. 177/42 sa môže stavba realizovať rozkopávkou MK, v prípade, že po
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realizácii stavby túto MK v plnom rozsahu zaasfaltuje
- rekonštrukciou vedenia cez pozemok CKN č. 177/41 sa môže realizovať iba pretlakom, nakoľko
v tomto úseku bola uložená nová asfaltová vrstva komunikácie
- v žiadnom prípade sa nemôže zasiahnuť do asfaltového krytu MK na pozemku CKN č.177/4
Okresný úrad Čadca odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie orgánu ochrany
prírody a krajiny pod č. OU-CA-OSZP-2017/006147 zo dňa 02.06.2017
- prebytočnú výkopovú zeminu neukladať do alúvií miestnych potokov a podmáčané lokality, aby
nedošlo k zasypaniu prípadných biotopov európskeho alebo národného významu, v prípade,
že prebytočná zemina nebude využitá v rámci dotknutej stavby treba ju zlikvidovať na
príslušnej riadenej skládke TKO
Okresný úrad Čadca odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie orgánu štátnej
vodnej správy pod č. OU-CA-OSZP-2017/006150-002 zo dňa 11.05.2017
- s realizáciou stavby súhlasíme bez pripomienok
- pred vydaním stavebného povolenia treba požiadať stavebný úrad ( Obec Makov) o vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby
- nakoľko predmetná stavba je v zmysle §52 vodného zákona vodnou stavbou, príslušný na
vydanie stavebného povolenia je tunajší úrad, orgán štátnej vodnej správy ( §26 zákona
č.364/2004 Z.z. o vodách ). K vydaniu SP je potrebné dokladovať vlastnícky alebo iný vzťah
k pozemkom na ktorých sa bude stavba realizovať. Žiadosť o vydanie SP musí spĺňať
náležitosti dané §58 stavebného zákona a §8,9 vyhl. MŽP SR č.453/2000 Z.z. ,ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
Okresný úrad Čadca odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie z hľadiska
odpadového hospodárstva pod č. OU-CA-OSZP-2017006161 zo dňa 10.05.2017
- nevyužiteľný odpad bude zneškodnený skládkovaním na skládke, ktorá na udelený súhlas na
prevádzkovanie v zmysle §97 ods.1 písm. a) zákona o odpadoch príp. integrované povolenie
- ku kolaudácií stavby investor predloží relevantné doklady od dodávateľa stavby o spôsobe
zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby
- odpad bude zhromažďovaný tak, aby nenarušoval estetický raz krajiny a podľa potreby
zabezpečí jeho okamžité zhodnotenie alebo zneškodnenie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca – záväzne stanovisko pod č. RH-1020/2017
zo dňa 31.05.2015
- súhlasí s návrhom
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci – stanovisko pod č. ORHZCA1-587/2017 zo dňa 16.05.2017
- v rámci realizácie stavby je potrebné dodržiavať požiadavky vyhl. č MV SR č.699/2004 Z.z.
o zabezpečí stavieb vodou na hasenie požiarov
SPP-distribúcia a.s. Žilina – vyjadrenie pod č. TD/NS/10221/2017/Šo zo dňa 27.03.2017
- v záujmovom území sa nachádza plynárenské zariadenie, bezpečnostné pásmo plynárenského
zariadenia, STL plynovody D63, 50 PE a plynové prípojky
- pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník
povinný požiadať o presné vytýčenie jestvujúcich plynárenských zariadení
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
alebo prevádzky distribučnej siete sa vytyčovanie vykonáva do vzdialenosti 100 m , alebo ak
doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu
- stavebník je povinný oznámiť začatie v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi
SPP-D najneskôr 7 dní pred začatím plánovaných prác
- stavebník je povinný zabezpečiť prítomnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností
z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky,
údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok, rekonštrukcie plynárenských
zariadení
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení
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- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú
stranu od obrysu jestvujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 733050 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 nevyťahuje vydané povolenie SPP-D
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti
poškodeniu
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenil jeho
doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky
zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď
ohlásené SPP-D
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení
podať podnet na SOI
- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike,
stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov
- stavebník povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení alebo ich
ochranných bezpečnostných pásiem
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s jestvujúcimi plynárenskými
zariadeniami dodržať min. odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 zákona
o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty
Slovak Telekom a.s. Bratislava – vyjadrenie pod č. 6611706791 zo dňa 09.03.2017
- dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii spoločnosti Slovak Telekom a.s.
- treba dodržať pripomienky uvedené vo vyjadrení
- jestvujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.)
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie ň65 zákona č.351/2011 Z.z. o ochrane proti
rušeniu
- 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
- zakazuje sa zriaďovať skládky materiálu, stavebných dvorov počas výstavby na jestvujúcich
podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných
vedení a zariadení
- v prípade ak na Vami definovanom území sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť je
potrebné so strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu
ochranného pásma
- nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa
§68 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení
- po skončení platnosti vyjadrenia treba požiadať o nové v prípade stavebných prác
- vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s.
- 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.
- 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. alebo zasahuje do ochranného
pásma týchto sieti ( najneskôr pred spracovaním PD) vyzvať spoločnosť Slovak Telekom a.s.
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na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom
zamestnanca spoločnosti
- 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
Slovenský vodohospodárky podnik š.p Piešťany – stanovisko pod č. CS SVP OZ PN
6/2017/35, CZ 4425/2017/210 zo dňa 06.02.2017
- pri križovaní toku dodržať min. hĺbku krytia pod niveletou dna toku 1,20 m, presah chráničky
min. 1,00 m od brehovej čiary toku obojstranne, miesto križovania označiť orientačnými
stĺpikmi, k realizácii pretlaku prizvať technika, počas prác sa riadiť jeho pokynmi
- Na pozemky vo vlastníctve SR –SVP š-p. dotknuté predmetnou stavbou požadujeme najneskôr
do kolaudačného konania uzatvoriť zmluvný vzťah ( zmluvu o zriadení vecného bremena) na
odbore výstavby majetku OZ Piešťany
- Pri súbehu vodovodu s bezmenným pravostranným prítokom Makovského potoka v mieste
križovania so štátnou cestou dodržať ochranné pásmo toku min.4,00 m od brehovej čiary
toku, resp. okraja jeho krytého profilu pod cestou
- Projekt stavby s detailom križovania toku predložiť na odsúhlasenie na Správu povodia
stredného Váhu I Púchov
Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s. – vyjadrenie pod č. 4600032859 zo dňa
10.04.2017
- v záujmovej oblasti sa nachádzajú – skrine, podperné body a nadzemné káblové vedenia NN a VN
- pripojenie na el. energiu žiadame riešiť z distribučnej sústavy SSE-D v danej lokalite, ako
odovzdávacie miesto a bod napojenia určujeme spínací a istiaci prvok : NN poistková skriňa
v majetku SSE-D na podpernom bode
- od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona
č.251/2012 Z.z a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN ( NN vzdušné vedenie od
krajného vodiča na každú stranu 1,00 m, VVN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na
každú stranu 15,0 m, VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10,0 m), pri
realizácii výkopových, žiadame neporušiť stabilitu jestvujúcich podperných bodov a celistvosť
uzemňovacej sústavy
- stavbu žiadame realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov
- pre určenie presnej trasy podzemných vedení je potrebné fyzicky ju vytýčiť ( určeným
pracovníkom SSE-D)
- pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení, pri prácach
v ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti je potrebné bezpodmienečne predjednať postup
na príslušnom SÚ-Banská Bystrica, pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku
SSE-D musí realizátor prizvať zástupcu SSE-D z príslušného SÚ na kontrolu zariadenia, čo
potvrdia zápisom do stavebného denníka
- v súbehu a križovaní zemných vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min.1,0 m na každú
stranu, v opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za
poškodenie Vášho zariadenia
- zároveň Vás upozorňujeme, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb
SSC IVaSC Žilina – stanovisko pod č. SSC/8149/2017/6470/14998 zo dňa 31.05.2017
- Pretláčanie bude realizované v hĺbke min.1,20 m pod jestvujúcou niveletou vozovky, bez
zásahu do jej konštrukčných vrstiev
- Dĺžka chráničky musí byť taká, aby presahovala min.1,00 m za vonkajšie hrany cestného
telesa, technické parametre chráničky nesmú byť prekážkou výkonu údržby komunikácie
- Materiál získaný výkopovými prácami nesmie byť ukladaný na vozovku, resp. krajnicu štátnej
cesty I/10, po ukončení stavebných prác miesto zásahu uviesť do pôvodného stavu s dôrazom
na dôsledné zhutnenie stavebných jám
- Pri stavebných prácach nesmie dôjsť k znečisťovaniu príľahlého úseku cesty v našej správe ani
k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
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- Investor stavby zodpovedá za škody, ktoré vzniknú na cestnom majetku, resp. majetku tretích
osôb spôsobených jeho činnosťou
- Žiadateľ zodpovedá 60 mesiacov od zápisničného odovzdania zástupcovi majetkového správcu
št. cesty I/10 za prípadne poruchy a závady súvisiace s jeho zásahom do cestného telesa
- K začatiu a ukončeniu prác požadujeme prizvať povereného pracovníka správcu št. cesty I/10,
ktoré prípadne pokyny a požiadavky je nutné rešpektovať
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Obec Makov – starosta obce, Ing. Cyprich Róbert, Tubes –Proj. Hurbanova č.2289, Čadca, SVP
š.p, Radničné námestie č.8, Banská Štiavnica, ostatným účastníkom konania vlastníkom
dotknutých parciel a parciel popri uvedenej trase v k.ú Makov sa oznámenie doručilo verejnou
vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v územnom konaní neboli
vznesené zo strany účastníkov konania žiadne námietky.
Platnosť územného rozhodnutia
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 2 roky odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť
o vydanie stavebného povolenia.
Predĺženie platnosti je možné podľa § 40 ods.3 stavebného zákona len na základe žiadosti
podanej stavebnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty. V lehote právoplatnosti musí byť
o prípadnom predĺžení aj rozhodnuté.
Toto rozhodnutie je záväzne aj pre právnych nástupcov navrhovateľov a ostatných
účastníkov územného konania ( § 40 ods.4 stavebného zákona)
Neoddeliteľnú súčasť tohoto rozhodnutia tvorí priložená situácia.

Odôvodnenie
Navrhovateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta č.1960, Žilina,
IČO : 36 672 297 podal dňa 23.06.2017 na tunajší stavebný úrad návrh na umiestnenie stavby:“
SKV Žilina – Makov – rekonštrukcia vodovodu“ v kat.území: Makov na parcele v zmysle
situácie stavby zakreslenej v katastrálnej mape.
Návrh bol doložený LV č.1070, 8993, 8991, 65, 9719, 1006, 213, 208, 9993, 9992, 9017, 9022,
9018, 8991 zo dňa 13.06.2017, kópiou z katastrálnej mapy, bola priložená situácia osadenia
stavby do terénu, projektová dokumentácia, prehlásenia vlastníkov pozemkov k vstupu na
pozemok vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov štátnej správy, správcov technických
sieti.
Obec Makov ako príslušný stavebný úrad oznámil podľa § 36 stavebného zákona dňa
17.07.2017 listom pod č. Výst-S377/R
/TS1/2017-Št začatie územného konania všetkým
známym účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou a určil lehotu na
vyjadrenie. Z dôvodu že sa jedná o umiestnenie líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch
aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania ako aj že stavebnému
úradu nie sú známi účastníci konania alebo ich pobyt nie je známi. Účastníkov konania upozornil,
že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť písomne resp. ústne najneskôr do 08.08.2017
v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy. Rovnakú lehotu určil aj dotknutým orgánom podľa
§36 ods. 3 stavebného zákona.
Účastníci územného konania neuplatnili námietky proti umiestneniu stavby, o ktorých by
stavebný úrad musel rozhodovať.
Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil,
že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto
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hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Umiestnenie stavby vyhovuje
všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, stanoveným v §47 stavebného zákona a vo
vyhl. MŽP SR č.532/2002 Z..z o všeobecných technických požiadavkách na stavbu.
K návrhu sa vyjadrili : Obec Makov - stanovisko pod č.S232/R101/2017 zo dňa 01.02.2017,
Okresný úrad Čadca odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie orgánu ochrany prírody
a krajiny pod č. OU-CA-OSZP-2017/006147 zo dňa 02.06.2017, Okresný úrad Čadca odbor
starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy pod č. OU-CA-OSZP2017/006150-002 zo dňa 11.05.2017, Okresný úrad Čadca odbor starostlivosti o životné prostredie
– vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva pod č. OU-CA-OSZP-2017006161 zo dňa
10.05.2017, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca – záväzne stanovisko pod č. RH1020/2017 zo dňa 31.05.2015, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci –
stanovisko pod č. ORHZ-CA1-587/2017 zo dňa 16.05.2017, SPP-distribúcia a.s. Žilina –
vyjadrenie pod č. TD/NS/10221/2017/Šo zo dňa 27.03.2017, Slovak Telekom a.s. Bratislava –
vyjadrenie pod č. 6611706791 zo dňa 09.03.2017, Slovenský vodohospodárky podnik š.p Piešťany
– stanovisko pod č. CS SVP OZ PN 6/2017/35, CZ 4425/2017/210 zo dňa 06.02.2017,
Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s. – vyjadrenie pod č. 4600032859 zo dňa 10.04.2017,
SSC IVaSC Žilina – stanovisko pod č. SSC/8149/2017/6470/14998 zo dňa 31.05.2017. Ich
stanoviská neboli zamietavé a ani protichodné a sú zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.
Na základe týchto skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa §69 ods.2) stavebného zákona v znení
neskorších predpisov. Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce
a súčasne zverejnené iným spôsobom v mieste obvyklým v súlade s §26 pds.2 zákona č.71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Za deň doručenia sa považuje 15 deň
vyvesenia a zverejnenia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa
doručenia tohto rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Obec Makov, Makov č.60, 023 56 Makov.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov

Martin P a v l í k
starosta obce
Správny poplatok v zmysle pol. č.59 písm. a) bod 2. zákona č.145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších noviel bude uhradený na Obci Makov v hodnote 100,00 eur do 5
dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
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Doručuje sa:
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta č.1960, Žilina
Obec Makov – starosta obce
Ing. Cyprich Róbert, Tubes –Proj. Hurbanova č.2289, Čadca
SVP š.p, Radničné námestie č.8, Banská Štiavnica
Ostatným účastníkom konania vlastníkom dotknutých parciel a parciel popri uvedenej trase v k.ú
Makov sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní.
Na vedomie:
Okresný úrad Čadca odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova č.91, Čadca

Okresný úrad Čadca – odbor CO a KR Čadca
Okresný úrad Čadca pozemkový a lesný odbor, Palárikova č.95, Čadca
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku č.4, Čadca
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, ul. Palárikova č.1156, Čadca
SEVAK a.s. zákaznícke centrum, Matičné nám. č.1141, Čadca
Slovak Telekom a.s., Poštová č.1, Žilina
SPP – distribúcia a.s. RC Žilina Závodská cesta č.26/2949, Žilina
ENERGOTEL a.s., Miletičová č.7, Bratislava
Telefónica Slovakia s.r.o, Einsteinová č.24, Bratislava
Orange Slovensko a.s. Prievozská č.6/A, Bratislava
Stredoslovenská energetika a.s – distribúcia, Pri Rajčianke č.2927/8, Žilina
SSC IVaSC, Martina Rázusa č.104/A, Žilina
Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň
lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENÉ DŇA: .....................................

ZVESENÉ DŇA:

.......................................

......................................................................
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

Príloha: situácia umiestnenia stavby
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