Obec Makov
Makov č.60, 023 56 Makov
č.j Výst-S193/R716/TS1/2018-Št

V Makove, dňa 26.04.2018

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

Rozhodnutie

navrhovateľ

Mesto Turzovka
IČO 00314331

adresa:

Turzovka – Stred č.178

(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 13.03.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení
stavby:

Dopravné prepojenie MK Ul. Nádražná, Ul. Štúrova, areál
polikliniky
v kat. území:
na pozemku

Turzovka
CKN č. 290/2, 291/8, 370/2, 382/1, 3718/2, 3719/1, 3719/3, 3723/3,
3723/29, 364/2, 363/4, 363/5, 363/6, 363/8, 3723/2, 3723/17,
3723/30, 363/1, 364/1, 3723/5, 3723/1, 723/8, 364/3, 370/1, 3869/17,
291/1

K dotknutému pozemku má navrhovateľ vlastnícke a iné právo.
Obec Makov, ako určený listom Okresného úradu Žilina – odbor výstavby a bytovej
politiky pod č. OVBP2-2017/047037/KLI-usu zo dňa 04.12.2017 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
Dopravné prepojenie MK Ul. Nádražná, Ul. Štúrova, areál polikliniky
Na pozemku parcela CKN č. 290/2, 291/8, 370/2, 382/1, 3718/2, 3719/1, 3719/3, 3723/3, 3723/29,
364/2, 363/4, 363/5, 363/6, 363/8, 3723/2, 3723/17, 3723/30, 363/1, 364/1, 3723/5, 3723/1, 723/8,
364/3, 370/1, 3869/17, 291/1 v zmysle predloženého LV č. 1341 zo dňa 21.02.2018, 26.02.2018,

LV č. 9023 zo dňa 28.02.2018, 21.02.2018, LV č. 9423 zo dňa 21.02.2018, zmluva o uzavretí
budúcej zámennej zmluvy , LV č. 8588 zo dňa 26.02.2018, LV č.2683 zo dňa 21.02.2018, LV
č.1816 zo dňa 21.02.2018, LV č. 8202 zo dňa 21.02.2018 v k. ú Turzovka
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky
1. Stavba bude umiestnená tak ako je zakreslené vo výkrese situácie v mierke 1:500, ktorý tvorí
prílohu tohto rozhodnutia.
2. Druh, účel a stručný popis stavby:
Objektová skladba :
SO 101 – MK Nádražná – Štúrova – areál polikliniky
SO 102 – drobná architektúra
SO 103 – dažďová kanalizácia
SO 104 – verejné osvetlenie
SO 110 – prenosné dopravné značenie
SO 501 - vodovodná prípojka
SO 601 - preložka vedenia NN
SO 602 – vonkajšie rozvody NN
SO 651 – preložka a ochrana telekomunikačných káblov
SO 101 – MK Nádražná – Štúrova – areál polikliniky
SO 102 – drobná architektúra
Technické riešenie pozostáva z 3 vetiev miestnych komunikácií, chodníkov, autobusových
zastávok, parkoviska a oplotenia.
Základné parametre miestnych komunikácií:
Miestna komunikácia

Funkčná
trieda

Kategória

Nádražná - Ľ. Štúra
(Drevárska)
Nádražná - areál polikliniky

C2

MO 8/50 (2x3,0+0,5+0,5)

Nádražná – popred žel. stanicu

C3

C3

MO 7,5/50
(2x2,75+0,5+0,5)
MO 4,0/30

Vetva
A1, A2, A3
C1, C2
E

MK sú navrhnuté dvojpruhové obojsmerné. MK popred žel. stanicu je navrhnutá ako jednopruhová
jednosmerná s parkovacími stániami.
Vetva A
Vetva začína na Nádražnej ulici a končí za križovatkou s ul. Ľ. Štúra a Drevárskou ul. Dĺžka trasy
je 202,87 m. Vetva sa delí na 3 úseky A1, A2, A3. Kategória vetvy A1 a A2 je MO 8/50, vetvy A3
je MO 7,5/50 (jestv. šírka medzi obrubníkmi je 5,40 m). Smerové vedenie je navrhnuté pre vn=50
km/h z prostých oblúkov R100 a R150 bez prechodníc. Výškové vedenie je s min. pozdĺžnym
sklonom 0,50%, max. 1,87%. Priečny sklon je navrhnutý jednostranný so zákl. pr. sklonom 2%,
v oblúkoch max. 6%.
Vetva C
Vetva začína na pri areáli polikliniky a končí na Nádražnej ul. za budovou žel. stanice. Dĺžka trasy
je 220 m. Vetva sa delí na 2 úseky C1, C2. Kategória vetvy je MO 7,5/50. Smerové vedenie je
navrhnuté pre vn=50 km/h z prostých oblúkov R200 a R150 bez prechodníc. V mieste napojenia na
Nádražnú ul. je to R35. Výškové vedenie je s min. pozdĺžnym sklonom 0,50%, max. 4,37%. Pri
areáli polikliniky je to 0,0%. Priečny sklon je navrhnutý jednostranný so zákl. pr. sklonom 2%,
v oblúkoch max. 2%.

2

Vetva E
Vetva vedie popred budovu žel. stanice. Začína aj končí na Nádražnej ulici. Dĺžka vetvy je 85,29
m. Kategória vetvy je MO 4/30. Smerové vedenie je navrhnuté pre vn=30 km/h z prostých
oblúkov. Výškové vedenie je s min. pozdĺžnym sklonom 0,35%, max. 3,0%. Priečny sklon je
navrhnutý jednostranný so zákl. pr. sklonom 1% (jestv. stav).
Križovatka vetvy A a C – priesečná križovatka s deliacimi ostrovčekmi na vetve C. Polomery križ.
oblúkov sú 9 m okrem oblúka vetiev C.2-A.2, ktorý je 12 m (BUS). Konštrukcia ostrovčekov sa
navrhuje rovnaká ako pri chodníkoch.
Križovatka vetvy A s Drevárskou ulicou (S MK 04) – priesečná križovatka bez deliacich
ostrovčekov. Polomery oblúkov na úseku A.2 sú 9 m. Polomer oblúka z ul. Ľ. Štúra na Drevársku
je 12 m (BUS). Polomer oblúka z Drevárskej na Ľ. Štúra je 4,50 m (zákaz odbočenia).
Križovatka vetvy C s S MK 19-1 – styková križovatka s oblúkmi 6 a 10 m.
Pripojenia vetvy E s vetvami A a C – pripojenia sú navrhnuté pre jednosmernú premávku na vetve
E
Konštrukcia vozovky:
Asfaltový betón pre obrusnú vrstvu
ACo 16-II
50 mm
Spojovací postrek katiónaktívny emulzný PS CBP
Asfaltový betón pre ložnú vrstvu
ACp 22-II
70 mm
Infiltračný postrek katiónaktívny emulzný PI CB
Výstužná vložka š. 1,0 m (len prinapojení starej a novej vozovky)
Cementom stmelená zmes
CBGM C5/6
180 mm
Nestmelená vrstva zo štrkodrviny
ŠD 31,5 Gc
200 mm
Vozovka spolu
min.
500 mm
Chodníky sú navrhnuté popri všetkých komunikáciách ako jednostranné. Pre správne napojenie
línií úsekov A.2 a A3 a zosúladenie minimálnych šírkových parametrov oboch úsekov bolo
potrebné posunúť chodník na Drevárskej ulici pred gymnáziom v dĺžke 51 m smerom k budove.
Jestv. šírka Drev. ul. je 5,40 m.
Chodníky sú navrhnuté jednostranné šírky 2,0 m. Výška obrubníka chodníka je 0,12 m. Povrch
chodníka je navrhnutý z betónovej zámkovej dlažby sivej farby. Klopenie chodníka – chodník je
klopený smerom k obrubníku 2%.
Konštrukcia chodníka:
Betónová dlažba
DL
60 mm
Drvené kamenivo fr. 4-8
DK
30 mm
Podkladný betón
BI
100 mm
Štrkodrvina
ŠD 31,5 Gc 150 mm
Spolu
340 mm
Konštrukcia chodníka v mieste vjazdov sa zosilňuje v zmysle vzorového priečneho rezu. Pri
chodníkoch v miestach priechodov pre chodcov sa navrhujú debarierizačné opatrenia s vodiacimi
líniami a pásmi.
Súčasťou chodníkov je aj:
- plocha pre osadenie prístrešku autobusovej zastávky.
- plocha pred budovou gymnázia, ktorá sa rozširuje až po budovu. Vzhľadom k výškovému
rozdielu sa popri budove navrhujú schody Povrchová úprava schodov bude kombinácia
dlažby a obrubníkov.V súvislosti s budovaním chodníka pri vstupe do budovy bude nutné
zamurovanie okna, ktoré sa nachádza pod soklíkom na úrovni terénu. Odstráni sa dlažba
okapového chodníka a anglický dvorček. Ryhou, vyplnenou štrkodrvinou, do hĺbky 1,20
m pod upraveným povrchom, sa odvodnia základy rozšírenie chodníka v predstaničnom
priestore, ktorý sa upravuje až po budovu žel. Stanice
Výškovo a smerovo chodníky sledujú vodiaci prúžok navrhovaných miestnych komunikácií.
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Autobusová zastávka sa navrhuje pre 2 autobusy v dĺžke nástupišťa 25 m. Šírka zastávkového
pruhu je 3,0 m. Dĺžka odbočovacieho pruhu je 15 m, pripojovacieho pruhu je 10 m. Prístrešok
autobusovej zastávky je súčasťou objektu 102.
Parkovisko pred stanicou je navrhnuté pre 7 šikmých stání, z toho 1 stánie pre imobilných
cestujúcich. Rozmery stánia sú 2,50 x 4,50 m.
Konštrukcia parkoviska je rovnaká ako u miestnych komunikácií.
Parkovanie na Nádražnej ulici
V súvislosti s napojením vetvy A.1 na Nádražnú ulicu dôjde k zmene parkovania na tejto ulici od
žel. priecestia po vetvu A.1. V zmysle stavby sa parkovací pruh presúva z ľavej strany cesty na
pravú (smerom k žel. stanici). Ide o pozdĺžne stánia.
Odvodnenie miestnych komunikácií sa navrhuje priečnym a pozdĺžnym sklonom k uličným
vpustom. V rámci stavby je navrhnutých celkovo 19 uličných vpustov. Výška vpustov, uvedených
v tabuľke prílohy č. 2, predstavuje výšku mreže pri obrubníku.
V rámci stavby sa upravuje jestvujúce trvalé dopravné značenie, ktoré je dotknuté zmenou
organizácie dopravy v centre mesta a navrhuje sa nové vplyvom výstavby miestnych komunikácií.
SO 110 – prenosné dopravné značenie
Prenosné dopravné značenie. Realizácia stavby bude ovplyvňovať verejnú premávku v jej
najbližšom okolí. Priestor stavby bude uzavretý ako celok, t.j. že vyjazdené cesty nebudú počas
výstavby využívané pre verejnú premávku, rovnako ako časť Nádražnej ulice popred žel. stanicu.
SO 104 – verejné osvetlenie
V rámci výstavby miestnych komunikácií sa navrhuje verejné osvetlenie (VO), v rámci ktorého
budú nasvietené aj priechody pre chodcov.
SO 103 – dažďová kanalizácia
Dažďová kanalizácia – navrhnutých je 22 ks uličných vpustov v rámci cesty , ktoré budú
odvodnené do vsaku 14 vsakovacích studní . Min. sklon potrubia pri DN 200 je 1,0%.
SO 501
Prípojka bude napojená na VV DN 100 - LT, celková dĺžka bude 33,80 m. Potrubie bude z HDPE
D 32 PN 10. Min. sklon potrubia bude 0,3 %.
SO 601 preložka vedenia NN
Rekonštrukcia vonkajšieho vedenia NN, rekonštrukcia prípojky objektu železničnej stanice
v Turzovke, prípojka pre nové odberné miesto mesta Turzovka
SO 602 vonkajšie rozvody NN
Napojenie pevných zariadení mestského mobiliára, ako súčať stavby dopravného prepojenia Ul.
Nádražná, Ul. Štúrova, areál polikliniky
SO 651 – preložka a ochrana telekomunikačných káblov
Dĺžka trasy prekládky bude 0,150 km. Typ vedenia – metalické káble TCEPKPFLE 100xN0,6,
10XN0,6 a 5XN0,6, optické vedenie – 2 x rúra HDPE 40/33 + optický kábel 48 vl.SMF D
3.Polohové , výškové umiestnenie stavby :
Podľa overenej situácie v M 1:500, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia
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3. Osobitné podmienky:
- Predmetom územného rozhodnutia je umiestnenie stavby podľa situácie umiestnenia stavby
na podklade katastrálnej mapy, overenej stavebným úradom v územnom konaní.
- Pri príprave projektovej dokumentácie je potrebné dodržať ustanovenia platných právnych
predpisov a slovenských technických noriem. Projektovú dokumentáciu je potrebné predložiť na
posúdenie správcom vedení, v ktorých blízkosti sa stavba umiestňuje.
- Pri príprave PD dodržať ochranné pásma podľa platných STN. Je nutné zosúladiť strety
záujmov s ostatnými uvažovanými aj existujúcimi inžinierskymi sieťami. Rešpektovať
podmienky vyplývajúce zo zákonov o životnom prostredí, o odpadoch, o ochrane
kultúrnych pamiatok a ďalšie
- Toto rozhodnutie neoprávňuje investora k zahájeniu výstavby a tvorí súčasť dokladov pre
prípravu projektovej dokumentácie.
- S realizáciou stavebných prác je možné začať až po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti
stavebného povolenia príslušným stavebným úradom.
- Pri príprave projektovej dokumentácie je potrebné zohľadniť pripomienky dotknutých
orgánov, uplatnené v tomto konaní. Je nutné vyžiadať si informácie o situovaní inž. sietí
a ich presné vytýčenie od správcov sietí a technicky vyriešiť ich prípadné prekládky,
resp. križovania.
- 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:
Železnice SR oblastné riaditeľstvo Žilina – vyjadrenie pod č. 310/2017-SŽTS/107/2a.15 zo
dňa 18.08.2017
- Podľa vyjadrenia Sekcie EE ( 14-363/2017/SEE-TO/2a.15) sa v blízkosti nachádzajú podzemné
káblové vedenia, vedenia boli vytýčené a sú orientačne zakreslené
- ŽSR OR Žilina po splnení pripomienok, nebude mať námietky k realizácii dopravného
prepojenia MK v OPD
Železnice SR oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia elektrotechniky a energetiky – stanovisko
pod č. 14-363/2017/SEE-TO/2a.15 zo dňa 09.08.2017, zo dňa 20.02.2017
- Požadujeme dodržať zákon č.251/2012 v ochrannom pásme vonkajších podzemných
elektrických vedení a nad týmito vedeniami je zakázané zriaďovať stavby, konštrukcie,
skládky, vysádzať TTP a používať osobitne ťažké mechanizmy
- Požadujeme dodržať zákon č.251/2012 v ochrannom pásme vonkajších podzemných
elektrických vedení a nad týmito vedeniami je zakázané vykonávať bez predchádzajúceho
súhlasu prevádzkovateľa elektrických vedení zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli
ohroziť elektrické vedenia, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup
k elektrickým vedeniam
- Na existujúce podzemné vedenie požadujeme dodržať zákon č. 251/2012, ochranné pásmo
vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch
stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie
od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 1,00 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej
regulačnej a zabezpečovacej techniky
- Požadujeme dodržať zákon č. 513/2009 zákon o dráhach §3 čl3a – od vonkajšieho okraja
telesa železničnej dráhy a stavieb, konštrukcií a pevných zariadení, ktoré sú jej súčasťou, ak
ide o železničnú dráhu dodržať vzdialenosť 3,00 m
- V zmysle jednania bolo dohodnuté, že spomínané podzemné káblové vedenie NN musí byť
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preložené na pozemky ŽSR na náklady investora podľa vopred schválenej PD sekciou EE
Vrútky, ktorú smie vypracovať projektant s oprávnením projektovať na ŽSR
- Po posúdení tejto PD právnickou osobou v zmysle vyhl. č. 205/2010, môže byť zrealizovaná
prekládky uvedeného podzemného káblového vedenia zhotoviteľom, ktorý má oprávnenie
pracovať na ŽSR so všetkými platnými skúškami a školeniami v zmysle platných
bezpečnostných predpisov
- Predložená PD na posúdenie neobsahuje preložku NN vedenia ŽSR
- K objektom 601 a 602 nedochádza ku kolízii s vedeniami a zariadeniami v správe sekcie EE
Vrútky – nemáme pripomienky
- K objektu 101 máme pripomienku a to, pri rekonštrukcii chodníka je potrebné uložiť jestvujúce
podzemné vedenie NN ŽSR obnažiť a uložiť do plastovej chráničky v zmysle platných
predpisov a noriem z dôvodu odstraňovania možných porúch
Železnice SR, GR, odbor expertízy Bratislava – vyjadrenie pod č. 24489/2017/0420-2 zo dňa
30.08.2017
- Počas celej realizácie stavby nesmú byť akýmkoľvek spôsobom znečisťované pozemky v správe
ŽSR a počas celej doby prevádzky stavby, musí byť realizovaná stavba odolávať vplyvom
železničnej prevádzky
- Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení, ochranu
železničnej trate počas realizácie stavebných prác a prebytočná zemina nesmie byť
skladovaná na pozemku ŽSR
- Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR,
spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka
- Dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov
a stavebný zákon
- Splniť požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Žilina pod č. vyjadrenie pod č. 310/2017SŽTS/107/2a.15 zo dňa 18.08.2017
- Splniť požiadavky uvedené v stanovisku ŽSR OR Žilina sekcia elektrotechniky a energetiky –
pod č. 14-363/2017/SEE-TO/2a.15 zo dňa 09.08.2017
Žilinský samosprávny kraj – vyjadrenie pod č. 02453/2018/OI-5 zo dňa 13.03.2018
- Súhlasíme s predloženou PD
Žilinský samosprávny kraj zriaďovateľ – Gymnázium Turzovka – stanovisko pod č.
00042/2017/GYMTU-0004 zo dňa 14.08.2017
- Súhlasné stanovisko k PD, že zrážkové vody nebudú odtekať smerom k budove školy a bude
zabezpečená izolácia budovy školy
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca – stanovisko pod č. RH-1295/2017 zo dňa
20.07.2017
- Zo zdravotno – hygienického hľadiska k uvedenému stavebnému zámeru dávame súhlasné
stanovisko
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Čadca – vyjadrenie pod č. ORHZ –
CA1-776/2017 zo dňa 30.06.2017
V rámci realizácie stavby je potrebné dodržať požiadavky §82 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní
stavieb
Ministerstvo vnútra SR OR PZ , ODI Čadca – stanovisko pod č. ORPZ-CA-ODI-38199/2017 zo dňa 03.08.2017
- Súhlasí s PD
- Žiadame na ulici Ľ.Štúra ( vetva C2 ) nad DZ č.B27b nepoužiť DZ č. P8, na vyznačenie
vyhradeného parkoviska pre osobu so zdravotným postihnutím ( vetva E) použiť DZ č.IP 16
s dodatkovou tabuľou E 15, resp. významový symbol tabuľky vložiť do prednej strany značky
č. IP 16 vpravo nad nápis „ RESERVÉ“ v kombinácií s vodorovným dopravným značením č.
V 10d, kde je do stredu parkovacieho miesta potrebné vložiť symbol dodatkovej tabuľky č. E
15 – výkres č.7.1
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- Žiadame v križovatke ulíc R. Jašíka a Hlinenska cesta pod DZ č. P1 DZ č. P8 doplniť DZ č.P13
so zodpovedajúcim tvarom križovatky, nakoľko DZ č. P13 je umiestnené len pod jednou DZ
č.P8 . Na ulicu R. Jašíka, v časti jednosmernej premávky umiestniť nad DZ č.E16 b DZ č.B2.
V tejto časti ulice použiť pred križovatkou s ulicou Ľ. Štúra DZ č. P8, teda ponechať DZ č.P8,
kde je v PD uvedené –preložiť – výkres č.7.2
- 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 v
platnom znení a v súlade s vyhl. č. 9/2009 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 z.z
- Žiadame prizvať dopravného inžiniera OR PZ ODI Čadca na kontrolu správnosti osadenia
trvalého DZ
- Vyhradzujeme si právo na prípadne doplnenie navrhovaného DZ v záujme zachovania
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
- V rámci stavby žiadame prijať také opatrenia, ktoré budú zamedzovať poškodzovaniu
a znečisteniu pozemných komunikácií
- Ak dôjde počas stavebných prác k znečisteniu pozemných komunikácií alebo dopravného
značenia žiadame zabezpečiť ich bezodkladné očistenie
Okresný úrad Čadca odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie
vodohospodárskeho orgánu pod č. OU-CA-OSZP-2017/009529 zo dňa 27.09.2017
- Za predpokladu, že stavbou nebudú dotknuté vodohospodárske zariadenia a záujmy ochrany
povrchových a podzemných vôd a investor bude postupovať v súlade s §39 zákona č.
364/2004 Z.z. o vodách v súlade s §2 a 3 vyhl. MŽP SR č.100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu
a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd súhlasíme s realizáciou projektu
- Stavenisko počas výstavby zriadiť na plochách, ktoré budú zabezpečené proti úniku
nebezpečných látok do povrchových alebo podzemných vôd resp. zabezpečiť tieto plochy tak,
aby nedošlo k znečisteniu terénu, spojenému s rizikom následného zhoršenia akosi
povrchových a lebo podzemných vôd
- V prípade úniku látok škodiacim vodám do povrchových alebo podzemných vôd je potrebné
vykonať opatrenia na ochranu vôd v zmysle §41 ods-6 a 7 zákona o vodách
- PD je potrebné odsúhlasiť so správcami verejných sieti
Okresný úrad Čadca odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie z hľadiska
odpadového hospodárstva pod č. OU-CA-OSZP-2017008055 zo dňa 28.06.2017
- nevyužiteľný odpad bude zneškodnený skládkovaním na skládke, ktorá na udelený súhlas na
prevádzkovanie v zmysle §97 ods.1 pás, 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 sa
zabezpečí jeho okamžité zhodnotenie alebo zneškodnenie
Okresný úrad Čadca odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie orgánu ochrany
prírody a krajiny pod č. OU-CA-OSZP-2018/003696-002 zo dňa 27.02.2018
- v prípade nevyhnutného výrubu drevín je v zmysle §47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nutný súhlas orgánu ochrany
prírody pred vydaním SP
- prebytočnú výkopovú zeminu neukladať do alúvií miestnych tokov, ani na podmáčané
lokality, aby nedošlo k zasypaniu prípadných biotopov európskeho alebo národného
významu, v prípade, že zemina nebude využitá v rámci dotknutej stavby, zlikvidovať ju na
riadenej skládke TKO
- pri stavebných prácach dbať na ochranu okolitej existujúcej zelene
Slovak Telekom a.s. Bratislava – vyjadrenie pod č. 2217000069 zo dňa 19.07.2017, vyjadrenie
pod č. 6611802607 zo dňa 30.01.2018
- dôjde ku styku so sieťami elektronických komunikácii
- treba dodržať pripomienky a podmienky pre realizáciu prekládky telekomunikačných zariadení
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uvedené vo vyjadrení
- jestvujúce 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
- 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.
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
Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s., Žilina stanovisko pod č. 4600067269 zo dňa
05.06.2017, vyjadrenie k preložke EZ pod č. 400037423 zo dňa 12.09.2017, vyjadrenie pod č.
4600032877 zo dňa 11.04.2017
- v záujmovej oblasti sa nachádzajú –podperné body a nadzemné káblové vedenia NN
- 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
8

- zároveň Vás upozorňujeme, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb
- SSE-D nemá námietky s vykonaním preložky za predpokladu splnenia pripomienok uvedených vo
vyjadrení pod č. 400037423 zo dňa 12.09.2017
Ministerstvo vnútra SR centrum podpory Banská Bystrica – oddelenie telekomunikačných
služieb – vyjadrenie zo dňa 31.03.2017
- bez pripomienok
Energotel a.s. Žilina – vyjadrenie pod č. ET/MM17/344 zo dňa 05.04.2017
- stavba nezasahuje do podzemných telekomunikačných vedení v správe SSE a.s. Žilina
a Energotel a.s Bratislava
Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. Bratislava – stanovisko pod č. PS/2017/006315
zo dňa 06.04.2017
- v riešenom území sa nenachádzajú inžinierske siete v našej správe
SPP-distribúcia a.s. Žilina – vyjadrenie pod č. TD/NS/0494/2017/Ki zo dňa 20.07.2017
- v záujmovom území sa nachádza plynárenské zariadenie, bezpečnostné pásmo plynárenského
zariadenia, STL plynovody D90 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
- 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
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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
ORANGE SLOVENSKO a.s. Banská Bystrica - vyjadrenie pod č. BB-0977/2017 zo dňa
24.04.2017
- nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Bratislava
- v záujmovom území sa nenachádzajú PTZ Orange
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. Žilina – vyjadrenie pod č. 017015731/AHa zo dňa
17.07.2017
- v záujmovej lokalite sa nachádza VV OC DN 80, LT DN 100, verejná splašková kanalizácia
PVC DN 300 a jednotná kanalizácia BT DN500, taktiež da6ďová kanalizácia DN 400
a kanalizačné prípojky
- obsyp a lôžko VP vykonať pieskom s frakciou zŕn max.8 mm
- Pred začatím prác požadujeme presné vytýčiť uvedené vodohospodárske vedenie na tvare
miesta, vytýčenie je možné objednať u našej spoločnosti, aby pri realizácii zemných prác
bola dodržaná STN 73 6005 pri súbehu a križovaní s ostatnými vedeniami
- V zmysle zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách §4 ods.7 a 8 vlastník
VP a KP je povinný zabezpečiť opravy a údržbu VP a KP na vlastné náklady
- Pri osadzovaní vsakovacích šácht žiadame v zmysle zákona č.442/2002 Z.z. v zmysle §19
zachovať ochranné pásmo 1,5 m ( do DN 500 vrátane) od bočného pôdorysného okraja
potrubia na obe strany. V tomto ochrannom pásme je zakázané vykonávať zemné práce,
umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti,
ktoré obmedzujú prístup k VV a VK alebo by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať TTP,
umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy
- Výkopové práce v ochrannom pásme VV a VK a pri križovaní s nim požadujeme vykonávať
ručne, v otvorenom výkope
- Odkryté miesta na vodovodnom a kanalizačnom potrubí musí pred zásypom skontrolovať náš
zástupca
- Hutnenie podložia v mieste dotyku s VV , VK resp. VP, KP realizovať po vrstvách vibračnými
zariadeniami takým spôsobom, aby dynamické rázy pri hutnení nepoškodili potrubia
vodovodu a kanalizácie
- V rámci stavebných prác žiadame zdvihnúť do úrovne budúcej nivelety terénu všetky poklopy
na vodovodnom a kanalizačnom potrubí. Ich funkčnosť požadujeme preveriť za prítomnosti
našich pracovníkov
- Odsúhlasujeme materiál VP HDPE 100, SDR 11 PN 16 D 32x3,0 mm ( DN 25 mm) , VP viesť
v sklone min.3prom. v nezamŕzajúcej hĺbke
- Na meranie spotreby vody bude osadené meradlo Qn-2,5 m3/hod DN 20
- odporúčame vyhľadávací vodič typ CYKY 2x2,5 mm2 , resp. AYKY 2x4 mm2, vodič vyviesť do
traťových šupátok až k poklopom s dostatočnou vôľou, napojenie na jestvujúci vodič musí byť
vlhkotesné
- Odsúhlasujeme plastovú VŠ s kruhovým pôdorysom DN 1100x1300 / 600x400 mm zvisle
vzdialenosti stúpačiek vo VŠ musia zodpovedať požiadavkám BOZ, stúpadla a dno vo VŠ
realizovať s protišmykovou úpravou, pre zabezpečenie nezamŕzajúcej hĺbky musí byť šachta
v teréne osadená tak, že bude zasypaná až po hornú úroveň vstupného komína
- Potrebu pitnej vody pre zásobovanie objektu zabezpečíme iba do kapacity vodovodnej siete
a tlakových pomerov v danej lokalite. Podmienky platí tiež pri použití tlakových
splachovačoch a iných tlakových vnútorných zdravotechnických zariadení
- Pre hodnotenie dodávky vody pre objekt fontánky na pitie bude vzhľadom na dĺžku prípojky
33,8 m rozhodujúce miesto – bod napojenia na VV
- Samotné napojenie na VV je podmienené vybavením žiadosti
- pred zásypom VP požadujeme prizvať našich pracovníkov ku kontrole stavu vykonaných prác,
umiestneniu VŠ a k tlakovej skúške ( vykonať podľa STN EN 805)
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- napojenie VP na VV vykonajú naši pracovníci z materiálov používaných v našej spoločnosti
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Železnice SR, GR, odbor expertízy, Klemensova č.8, Bratislava, Magnet invest s.r.o, A. Hlinku
č.2956, Čadca, Les invest s.r.o, Podvysoká č.385, Koniar Miroslav, Vyšná Korňa č.843, BofCo
Estate s.r.o, Turzovka - Stred č.66, Žilinský samosprávny kraj , Komenského č.48, Žilina, Ing.
Gramblička Peter, Hurbanova č.777, Čadca, ostatným účastníkom konania vlastníkom susedných
pozemkov popri trase 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: Mesto Turzovka, Turzovka – Stred č.178, IČO : 00314331 podal dňa
13.03.2018 na tunajší stavebný úrad návrh na umiestnenie stavby:“ Dopravné prepojenie MK Ul.
Nádražná, Ul. Štúrova, areál polikliniky“ , ktorá bude umiestnená na parc. CKN č. 290/2, 291/8,
370/2, 382/1, 3718/2, 3719/1, 3719/3, 3723/3, 3723/29, 364/2, 363/4, 363/5, 363/6, 363/8, 3723/2,
3723/17, 3723/30, 363/1, 364/1, 3723/5, 3723/1, 723/8, 364/3, 370/1, 3869/17, 291/1 v k.ú
Turzovka - líniová stavba.
Návrh bol doložený LV č. 1341 zo dňa 21.02.2018, 26.02.2018, LV č. 9023 zo dňa 28.02.2018,
21.02.2018, LV č. 9423 zo dňa 21.02.2018, zmluva o uzavretí budúcej zámennej zmluvy , LV č.
8588 zo dňa 26.02.2018, LV č.2683 zo dňa 21.02.2018, LV č.1816 zo dňa 21.02.2018, LV č.
8202 zo dňa 21.02.2018, kópiou z katastrálnej mapy, bola priložená situácia osadenia stavby do
terénu, projektová dokumentácia, vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov štátnej
správy, správcov technických sieti.
Obec Makov ako určený Okresného úradu Žilina – odbor výstavby a bytovej politiky pod
č. OVBP2-2017/047037/KLI-usu zo dňa 04.12.2017 stavebný úrad oznámil podľa § 36 stavebného
zákona dňa 23.03.2018 listom pod č. Výst-S193/R593/TS1/2018-Št začatie územného konania
všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou. Účastníkov
konania upozornil, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť písomne resp. ústne najneskôr
do 17.04.2018 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
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.
11

Investičný zámer stavebníka nie je v rozpore s platným ÚP Mesta Turzovka vrátane schválených
zmien a doplnkov č.1,2,3
K návrhu sa vyjadrili : Slovak Telekom a.s. Bratislava – vyjadrenie pod č. 6611702934 zo dňa
02.02.2017, Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. zákaznícke centrum Čadca – vyjadrenie
pod č. O16370004736/Ša zo dňa 15.03.2015, Správa ciest ŽSK Žilina – stanovisko pod č.
038/2016/SCŽSK-95 zo dňa 12.04.2016, Železnice SR oblastné riaditeľstvo Žilina sekcia
oznamovacej a zabezpečovacej techniky – vyjadrenie pod č. 50/SOZT/2017-V zo dňa 17.02.2017,
Železnice SR, GR, odbor expertízy Bratislava – vyjadrenie pod č. 20803/2017/0420-2 zo dňa
16.03.2017, Železnice SR OR Žilina – vyjadrenie pod č. 50/2017-SŽTS/107/2a.15 zo dňa
28.02.2017, Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s., Žilina stanovisko pod č. 4600031467 zo
dňa 08.02.2017, SPP-distribúcia a.s. Žilina – vyjadrenie pod č. TD/1710/ZA/Ki/2015 zo dňa
15.12.2015. 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

Od správneho poplatku v zmysle §4 ods.1 písm. a) zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších noviel je Mesto Turzovka oslobodené.
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Doručuje sa:
Mesto Turzovka , Turzovka – Stred č.178
Obec Makov – starosta obce, Makov č.60
Železnice SR, GR, odbor expertízy, Klemensova č.8, Bratislava
Magnet invest s.r.o, A. Hlinku č.2956, Čadca
Les invest s.r.o, Podvysoká č.385
Koniar Miroslav, Vyšná Korňa č.843
BofCo Estate s.r.o, Turzovka - Stred č.66
Žilinský samosprávny kraj , Komenského č.48, Žilina
Ing. Gramblička Peter, Hurbanova č.777, Čadca
Ostatným účastníkom konania vlastníkom susedných pozemkov popri trase sa rozhodnutie
doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
Na vedomie:
Ministerstvo dopravy a CR, sekcia Železničnej dopravy a dráh, odbor Dráhový stavebný úrad,
Nám. Slobody č.6, Bratislava
Okresný úrad Čadca odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova č.91, Čadca

Okresný úrad Čadca – odbor KR , Slovenských dobrovoľníkov č.1082, 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. Bôricka cesta č.1960, Žilina
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 distribučná a.s., Pri Rajčianke č.2927/8, Žilina
UPC broardband Slovakia s.r.o, stredisko Žilina, Na Závaží č.7, Žilina
Príloha :
Situácia osadenia stavby

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
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