OBEC I S T E B N É
Istebné 142, 027 53 Istebné
Číslo: 75/2017/713-Rozh

Istebné, dňa 07.02.2018

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť:
Dňa:
Podpis:

Vyvesené dňa:
(verejná vyhláška vyvesená na dobu 15 dní)
Zvesené dňa:

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších právnych predpisov
STAVEBNÉ POVOLENIE
Stavebník – spoločnosť SPP – distribúcia a.s., IČO 35 910 739, so sídlom Mlynské nivy 44/b,
825 11 Bratislava 26, podala dňa 31.10.2017 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu
„Rekonštrukcia plynovodov v obci Istebné, UO00414“ v k.ú. Istebné podľa predloženej
situácie.
Predmetom stavebného konania je stavba umiestnená v uzavretých priestoroch existujúcich
stavieb, nemení sa jej vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie a podľa
ustanovenia § 39a ods. (3) písm. d) stavebného zákona sa nevyžaduje územné rozhodnutie
Obec Istebné ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len
stavebný zákon), prerokoval žiadosť stavebníkov v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a
so známymi účastníkmi konania.
Po vykonanom stavebnom konaní podľa §-ov 61,62 a 64 stavebného zákona stavebný úrad
vydáva toto rozhodnutie:
Obec Istebné podľa § 66 stavebného zákona
povoľuje
stavebníkovi
SPP – distribúcia a.s., IČO 35 910 739
so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
stavbu:
„Rekonštrukcia plynovodov v obci Istebné, UO00414“

Vybavuje: Ing. Ivana Kňazovická Dovalovská
tel. č.+421901788719, e-mail: ivana.knazovicka@oravskypodzamok.sk
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miesto stavby:
na pozemkoch parc. č.
katastrálne územie:
projektant:
stavebný dozor:

Obec Istebné
Trasa plynových vedení ostáva nezmenená – viď popis stavby
a priloženú situáciu
Istebné
Ing. Erik Jarsch, autorizovaný stavebný inžinier, č. reg. 5765*A2
Stavba realizovaná dodávateľsky

Základné údaje, charakterizujúce stavbu:
SO 01 – STL PE plynovody – 300 kPa
Navrhované STL PE100RC D90, D63, D50 plynovody sú trasované prevažne v súbehu s
existujúcimi NTL plynovodmi z materiálu Litén v asfaltových miestnych komunikáciách
(chodník, cesta), v komunikácii III. triedy a zatrávnených plochách v intraviláne obce.
Obnova NTL existujúcich plynovodov sa bude realizovať výkopovou metódou ako aj bez
výkopovými metódami.
Popis trasy navrhovaných plynovodov
Trasa je situovaná v chodníkoch, v miestnych komunikáciách a telese št. cesty III. triedy v
tesnom súbehu s existujúcim NTL plynovodom. Pre podrobné trasovanie viď. výkresy č.
341/2017 - 1,2,3,4,5,6 Situácia 1,2,3,4,5,6“.
Križovanie komunikácií a uloženie plynovodu do komunikácií.
V prípade križovania miestnych komunikácii a cesty III. triedy, návrh, plynovodom, pri
realizácii uprednostniť pred výkopovou metódou, metódu pretláčaním, alebo riadeným
mikrotunelovaním.
Križovanie komunikácii prekopaním sa bude realizovať len v prípade, ak to hustota
inžinierskych sietí, dispozícia okolitých budov, neumožňuje riešenie bezvýkopovou metódou.
Spätné povrchové úpravy komunikácii budú realizované v zmysle stanoviska ich správcu!
SO-02 - STL PE pripojovacie plynovody - 300kPa
V zmysle Vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z. príloha č. I., IV. časť, sú navrhované STL
pripojovacie plynovody vyhradeným technickým plynovým zariadením skupiny B - odst. g.
Na novo-budované STL plynovody budú napojené nové PE pripojovacie plynovody dimenzie
D32, D63 pre jednotlivých odberateľov plynu.
Existujúce pripojovacie plynovody, ktoré sú z vyhovujúceho materiálu PE100, budú dopojené na
navrhovaný STL plynovod v zemi a nebudú rekonštruované v celej svojej dĺžke.
Navrhované STL pripojovacie plynovody budú ukončené guľovým uzáverom v skrinkách
regulácie a merania. Skrinky s HUP a regulátorom tlaku plynu, budú osadené na hranici
pozemku odberateľa s verejným priestranstvom, resp. v oplotení odberateľa.
Táto stavba zahŕňa rekonštrukciu 171 ks pripojovacích plynovodov.
Na reguláciu tlaku plynu budú použité regulátory zo zabudovaným poistným ventilom a
vstavaným bezpečnostným rýchlouzáverom, ktoré budú v súlade s TPP 609 01 a normy STN EN
12 279.
Budú použité regulátory tlaku plynu s požadovaným prietokom, Q = 6,10, 25, 40, 70
(N.m3/hod.) Regulátory budú slúžiť na reguláciu tlaku plynu z 300kPa na tlakovú úroveň
2,1kPa.
SO-03 - Dopojenia odberných plynových zariadení OPZ - 2kPa
Odberné plynové zariadenie (OPZ) sa začína za hlavným uzáverom a končí sa spotrebičom,
vrátane jeho príslušenstva. Súčasťou odberného plynového zariadenia nie je domový regulátor
tlaku plynu a meracie zariadenie odberu plynu.
NTL prepoje budú realizované až po napustení plynu do nových STL prípojok. Odberné plynové
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zariadenie bude zrekonštruované po miesto umiestnenia existujúceho HUP a prepojené na
existujúce odberné plynové zariadenie zvarom. Existujúce NTL OCL plynovodné potrubie
uložené v zemi od miesta osadenia skrinky DRZ po terajší HUP, bude odplynené a zaslepené
klenutým dienkom.
Pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Situácia a
projektová dokumentácia sú overené v tomto konaní a sú súčasťou originálu tohto
rozhodnutia. Prípadné zmeny stavebník môže realizovať iba na základe predchádzajúceho
súhlasu stavebného úradu.
2. Pred začatím stavby je potrebné overiť si existenciu inžinierskych sietí v lokalite,
požiadať správcov inž. sietí o ich vytýčenie a v prípade potreby zemné práce vykonávať
ručne a zabezpečiť dozor správcov vedení. Pred zásypom uložených vedení prizvať
zástupcu správcu inžinierskej siete ku kontrole.
3. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný najneskôr do začatia stavebných
prác oznámiť stavebnému úradu názov a sídlo zhotoviteľa. Stavbu môže realizovať iba
spoločnosť, ktorá má oprávnenie na zhotovovanie stavieb tohto druhu.
4. Stavebník je povinný zabezpečiť vytýčenie priestorovej polohy stavby fyzickou alebo
právnickou osobou oprávnenou na vykonávanie geodetických služieb.
5. Pri stavbe musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy.
6. Zhotoviteľ stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná
mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť stavby, hygienické požiadavky,
ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora
energie.
7. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným
osobám vstup na stavenisko a do stavby za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej
stavby. Na stavbe musí byť odo dňa, keď sa začali práce na stavenisku vedený stavebný
denník, resp. pri jednoduchej stavbe jednoduchý záznam o stavbe. Vedenie stavebného
denníka (záznamu) sa končí dňom, keď sa odstránia stavebné nedostatky a nedorobky podľa
kolaudačného rozhodnutia.
8. Stavebník je povinný bezodkladne písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných
prác na stavbe (§ 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona. V prípade, že stavba je realizovaná
dodávateľsky, je povinný súčasne oznámiť názov a sídlo spoločnosti, ktorá bude stavbu
vykonávať a ktorá má oprávnenie na realizáciu stavieb tohto druhu.
9. Stavebník je povinný v spolupráci so zhotoviteľom stavby zabezpečiť označenie stavby na
viditeľnom mieste štítkom s textom " Stavba povolená" a označením názvu a sídla
stavebníka a zhotoviteľa a mena a adresy osoby zodpovednej za odborný dozor nad
uskutočňovaním stavby.
10.V priebehu výstavby dodržať v plnej miere podmienky dotknutých orgánov:
Okresný úrad Dolný Kubín – Pozemkový a lesný odbor
(stanovisko č. OÚ-DK-OSZP-2017/004174 zo dňa 12.06.2017)
• Nakoľko stavbou dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy (PP), investor je povinný
dodržiavať ustanovenia zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane PP.
• V prípade použitia PP do jedného roka je žiadateľ povinný pred začatím vykonávania
nepoľnohospodárskej činnosti na PP vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany PP v zmysle
§ 18 zákona.
Okresný úrad Dolný Kubín – odbor starostlivosti o ŽP

Vybavuje: Ing. Ivana Kňazovická Dovalovská
tel. č.+421901788719, e-mail: ivana.knazovicka@oravskypodzamok.sk

Strana 3 z 17

(stanovisko č. OÚ-DK-OSZP-2017/003871 zo dňa 24.05.2017)
• Odpady, ktoré vzniknú pri výstavbe, budú zneškodnené v zmysle zákona č. 79/12015 z.
z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, na základe uzavretej zmluvy.
• Zakazuje sa vytvárať nepovolené skládky odpadu.
(stanovisko č. OÚ-DK-OSZP-2017/003944 zo dňa 22.05.2017)
Uvedený investičný zámer sa považuje za prípustný. Z hľadiska ochrany prírody a krajiny sa
určujú nasledovné podmienky realizácie:
• so vzniknutým odpadom nakladať v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov,
• po ukončení všetkých stavebných prác uviesť okolitý terén do pôvodného stavu.
(stanovisko č. OÚ-DK-OSZP-2017/003849 zo dňa 16.05.2017)
Súhlasíme s realizáciou predmetnej stavby pod podmienkou:
• Tunajší vodohospodársky orgán požiadať pred vydaním stavebného povolenia o vydanie
súhlasu podľa §27 ods. l písm. a) vodného zákona.
• K žiadosti doložiť P D s popisom a detailami križovania vodného toku Istebnianka;
stanovisko správcu toku - Lesy SR, š.p., OZ Námestovo; stanovisko správcu verejného
vodovodu — OVS, a.s. Dolný Kubín a stanovisko správcu verejnej kanalizácie - Obec
Istebné.
(stanovisko č. OÚ-DK-OSZP-2018/001553 zo dňa 01.02.2018)
Súhlas sa udeľuje za splnenia podmienok:
• Počas realizácie stavby dodržať ustanovenia § 59 zák. č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon).
Pri výstavbe vykonať také opatrenia, ktoré zabránia úniku ropných látok zo stavebných
strojov, mechanizmov a stavebných dopravných prostriedkov do podzemných a
povrchových vôd a do pôdy.
• Vlastník stavby umiestnenej na pobrežných pozemkoch je povinný v súlade s § 47 zák.č.
364/2004 Z.z. (vodný zákon), dbať o jej riadnu údržbu a ojej statickú bezpečnosť. Stavba
musí byť zabezpečená pred škodlivými účinkami vôd.
• Správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu.
ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 vodného zákona.
• Pri realizácii stavby dodržať STN 736822 Križovania a súbehy vedení a komunikácií s
vodnými tokmi.
• Pri realizácii stavby dbať na ochranu vodných pomerov.
• Po ukončení prác brehy vodných tokov a okolitý terén uviesť do pôvodného stavu.
• Miesta križovania vodného toku Istebnianka plynovodom označiť tabuľou „Pozor
nebágrovať“.
• Realizáciou prác nesmie dôjsť k negatívnemu vplyvu na životné prostredie.
• Súhlas podľa §27 ods. 1 písm. a) zák. Č. 364/2004 Z. z. je podkladom na konanie podľa
osobitných predpisov a zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od jeho
vydania.
Okresný úrad Dolný Kubín – odbor krízového riadenia
(stanovisko č. OÚ-DK-OCDPK-2017/003826-002 zo dňa 16.05.2017)
• k realizácii uvedenej stavbe nemá pripomienky.
Okresný úrad Dolný Kubín – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
(stanovisko č. OÚ-DK-OCDPK-2017/008511/2 zo dňa 28.11.2017)
S predloženým projektom stavby súhlasíme za nasledovných podmienok:
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Z hľadiska nami sledovaných záujmov podľa zákona č. 135/1961 Zb. sa navrhovaná
trasa plynovodu dotýka cesty III/2258 v km cca 1,230 - 1,670 (od odbočky O7 po miesto
uzatvorenia E6), kde je plynové potrubie uložené v telese cesty III/2258.
Obnova existujúceho plynovodu v telese cesty III/2258 v km cca 1,230 - 1,670 sa
uskutoční výkopovou metódou. Pred začatím prác v telese cesty III. triedy je potrebné
požiadať tunajší cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie cesty podľa § 8
zákona č. 135/1961 Zb.
Pri realizácii prác dôjde k obmedzeniu premávky na ceste III/2258, preto je potrebné ešte
pred realizáciou prác požiadať tunajší cestný správny orgán o povolenie na čiastočnú
uzávierku cesty podľa § 7 zákona č. 135/1961 Zb.
Práce v cestnom telese obmedzia cestnú premávku, preto je potrebné na ceste počas prác
použiť dočasné dopravné značky (DZ), pred ich použitím je potrebné dočasné DZ
odsúhlasiť OR PZ ODI v Dolnom Kubíne a podľa § 3 ods. 5 písm. f) zákona č. 135/1961
Zb. požiadať tunajší cestný správny orgán o ich určenie.
Pri stavebných prácach neznečisťovať cestu, prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť.
Žiadateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené na cestnom telese, krajnici
cesty, cestnej priekope a vybavení cestnej komunikácie, ktoré vzniknú v súvislosti s
realizáciou stavby.
Tunajší cestný správny orgán si vyhradzuje právo podmienky kedykoľvek zmeniť, alebo
doplniť, ak si to vyžiada verejný záujem.

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Dolnom Kubíne – Okresný dopravný
inšpektorát Dolný Kubín
(stanovisko č. ORPZ-DK-ODI1-58-194/2017 zo dňa 20.10.2017)
• Vyobrazenie, vyhotovenie, tvar a umiestnenie prenosného dopravného značenia musí byť
v súlade s Vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z. z. o
cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
• Musia byť dodržané TP 06/2013 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR pre použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných
miest na pozemných komunikáciách.
• Po osadení prenosného dopravného značenia požadujeme prizvať zástupcu OPI, ktorý
vykoná kontrolu jeho správneho umiestnenia.
• ODI si z dôvodu potreby zaistenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky vyhradzuje
právo na prípadnú úpravu alebo doplnenie prenosného dopravného značenia.
• Pred realizáciou stavby je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán o vydanie
povolenia na čiastočnú uzávierku a zvláštne užívanie cesty III/2258 a miestnych
komunikácií v obci Istebné a o povolenie na úplnú uzávierku miestnych komunikácií v
obci Istebné. K tomu je potrebné predložiť na tunajší ODI žiadosť o stanovisko k
uzávierkam a zvláštnemu užívaniu ciest.
• ODI si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky
zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný
záujem.
• Toto stanovisko nenahrádza určenie prenosného dopravného značenia príslušným
cestným správnym orgánom v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a stanovisko správcu
dotknutej komunikácie.
Obec Istebné
(stanovisko č. 97/2016 zo dňa 19.10.2017)
S predloženým projektom stavby „Rekonštrukcia plynovodov 13000414 Istebné - Litén”
súhlasíme za nasledovných podmienok:
Vybavuje: Ing. Ivana Kňazovická Dovalovská
tel. č.+421901788719, e-mail: ivana.knazovicka@oravskypodzamok.sk
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K vetve Jak časti vetvy G, kde je vybudované nové verejné priestranstvo - miestna
komunikácia, chodníky, osvetlenie, zeleň, oddychová zóna, ktoré boli realizované v
rámci projektu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ pred piatimi rokmi žiadame
o realizáciu rekonštrukcie s minimalizáciou zásahov do obnovených stavebných
konštrukcií. Opravy poškodených konštrukcií v tejto časti zrealizovať tak, aby ostala
zachovaná estetická úroveň, ktorá vznikla realizáciou projektu financovaného zo
štrukturálnych fondov EÚ. Zrealizovaný projekt je definitívne ukončený. Riadiaci orgán
vzhľadom na uplynutie doby udržateľnosti projektu sa k predmetnej veci už nebude
vyjadrovať. Vzhľadom k citlivému vnímaniu poškodenia nových konštrukcií občanmi
obce, trváme na dôslednejšom spôsobe opravy dotknutej časti spevnených plôch a
verejného priestranstva.
Pre časti obce, kde budú realizované rozkopávky miestnych komunikácií a verejných
priestranstiev budú podmienky a parametre spätných povrchových úprav nasledovné:
Rozkopávky miestnych komunikácií budú vykonané po polovici vozovky bez narušenia
cestnej premávky pod ochranou čiastočnej uzávierky.
Stavebník mimo rozsahu povoleného zvláštneho užívania miestnych komunikácií a
verejného priestranstva nesmie tieto poškodiť alebo znečistiť. Stavebník si pred začatím
výkopových prác zabezpečí vyjadrenie organizácií spravujúcich podzemné vedenia.
Stavebník ručí za neporušenosť miestnych komunikácií a verejného priestranstva v
mieste ich rozkopania a zodpovedá za všetky škody vzniknuté v dôsledku chybných
prác.
Stavebník k zásypu ryhy bude prizývať zodpovedného pracovníka obce alebo obcou
poverenú osobu.
V prípade realizácie výkopovej ryhy na miestnej komunikácii upraví stavebník túto
nasledovne: asfaltová plocha bude vopred zapílená, materiál z výkopu nesmie byť
uložený na miestnej komunikácii a jeho prebytočná časť musí byť ihneď odvezená na
riadenú skládku.
Po vykonaní prác bude ryha od ochrannej vrstvy potrubia zasypaná štrkopieskom alebo
štrkodrvou frakcie 0-16 a 0-32 mm v zmysle STN s vlhčením a hutnením po vrstvách
max. 30 cm s výslednou únosnosťou pláne pod vozovkou 60 MPa.
V prípade, že práce na miestnych komunikáciách vrátane spätných povrchových úprav
nebudú ukončené v požadovanom termíne určenom na základe schváleného
harmonogramu, následne bude vykonaná provizórna úprava vozovky.
Provizórny spôsob úpravy vozovky sa bude skladať z nasledovných základných vrstiev:
o V prípade, že práce na miestnych komunikáciách vrátane spätných povrchových
úprav nebudú ukončené v požadovanom termíne určenom na základe
schváleného harmonogramu, následne bude vykonaná provizórna úprava
vozovky a to ložná asfaltobetónová alebo betónová vrstva hrúbky 12 cm a
obrusná asfaltobetónová vrstva hrúbky 8 cm s realizáciou spojovacích postrekov
a s preliatím spojov asfaltovou zálievkovou hmotou, obe položené v šírke ryhy
do úrovne miestnej komunikácie, zrealizované v termíne určenom na základe
schváleného harmonogramu prác.
Konečný spôsob úpravy povrchu vozovky sa bude skladať z nasledovných základných
vrstiev:
o Ložná asfaltobetónová vrstva hrúbky 12 cm a obrusná asfaltobetónová vrstva
hrúbky 8 cm s realizáciou spojovacích postrekov a s preliatím spojov asfaltovou
zálievkovou hmotou, obe položené v šírke ryhy s jej obojstranným presahom 10
cm do úrovne miestnej komunikácie.
o V miestach, kde bude rozsiahla realizácia rozkopávok na miestnej komunikácii,
bude potrebné realizovať novú obrusnú vrstvu hrúbky 5 cm v celej šírke
komunikácie.

Vybavuje: Ing. Ivana Kňazovická Dovalovská
tel. č.+421901788719, e-mail: ivana.knazovicka@oravskypodzamok.sk
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o Konečnú povrchovú úpravu stavebník vykoná v termíne uvedenom v povolení
pre zvláštne užívanie miestnych komunikácií a verejného priestranstva. Zatiaľ
trváme na tejto formulácii, hlavne v lokalitách, kde boli cesty opravované v
poslednom období a vykazujú celistvý charakter (vetva J a vetva L).
Križovanie miestnej komunikácie bude realizované pretláčaním kolmo na os
komunikácií s uložením plynovodov do chráničiek, resp. ochranných rúr s presahom
min. 1,0 m za vonkajšie hrany cestného telesa.
Štartovacie a cieľové jamy pri budovaní chráničiek musia byť realizované v súlade s
príslušnou STN a nesmú ohroziť stabilitu cestného telesa.
Výkopovú ryhu verejného priestranstva upraví stavebník nasledovne: výkopová ryha
môže byť zasypaná zeminou z výkopu po vrstvách so zhutnením, s tým, že terénne
úpravy musia byť v nivelete okolitého terénu. Prebytočná zemina musí byť odvezená na
riadenú skládku.
Konečnú povrchovú úpravu na verejnom priestranstve - jemné terénne úpravy a osiatie
trávnym semenom, stavebník vykoná v termíne uvedenom v povolení pre zvláštne
užívanie miestnych komunikácií a verejného priestranstva.
Stavebník bude povinný výkopovú ryhu priebežne monitorovať a udržiavať v úrovni
pôvodnej výšky (zabezpečovať jej dosypávanie do doby realizácie konečnej povrchovej
úpravy).
V prípade znečistenia miestnych komunikácií je stavebník povinný zabezpečiť ich
čistenie priebežne a udržiavať ich v schodnom a zjazdnom stave.
Podmienky pre spätné povrchové úpravy budú detailne stanovené v rozhodnutí, ktorým
sa povolí zvláštne užívanie miestnych komunikácií a verejného priestranstva na základe
predloženej projektovej dokumentácie stavby overenej v stavebnom konaní a v zmysle
vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a organizácii. V súčasnosti nedisponujeme
všetkými potrebnými informáciami, hlavne od dotknutých subjektov, ktorí môžu ešte
zmeniť trasu niektorých častí plynovodu z pohľadu svojich záujmov.
Obec Istebné si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť,
ak si to vyžiada všeobecný záujem.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne
(stanovisko č. ORHZ-DK1-295/2017 zo dňa 30.05.2017)
• Jedná sa o výmenu existujúcej plynárenskej sústavy za novú - výmena nemá zásadný
vplyv na stavbu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby.
Krajský pamiatkový úrad Žilina
(stanovisko č. KPUZA-2016/23577-2/93026/FUR zo dňa 01.12.2016)
• Termín zahájenia výkopových prác súvisiacich s vybudovaním inžinierskych sietí a
základov pre rodinný dom písomne ohlásiť najmenej 5 dní vopred Krajskému
pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná odborný dohľad stavby formou obhliadky jej
výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov. .
• Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej alebo
nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr,
stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo
kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému
úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až
do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
• Požiadavky určené v tomto záväznom stanovisku vyplývajú z ustanovení pamiatkového
zákona, vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmaného
archeologického náleziska. Ak počas obhliadky výkopov zástupca krajského
pamiatkového úradu identifikuje relevantné archeologické nálezy, určí podľa § 127 ods.
1 a 2 stavebného zákona príslušný stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým

Vybavuje: Ing. Ivana Kňazovická Dovalovská
tel. č.+421901788719, e-mail: ivana.knazovicka@oravskypodzamok.sk
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úradom podmienky zabezpečenia týchto archeologických nálezov formou vykonania
pamiatkového záchranného archeologického výskumu.
Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí
nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález krajskému
pamiatkovému úradu. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským
pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky
krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné
opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu,
zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským
pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z
pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami
archeologického výskumu.

Oravská vodárenská spoločnosť a.s.
(stanovisko č. 3188/tech/2017 zo dňa 12.09.2017)
S vydaním stavebného povolenia súhlasíme za nasledovných podmienok:
• Pred začatím zemných prác je investor stavby povinný objednať presné vytýčenie
verejného vodovodu a vodovodných prípojok u Mgr. Maslíka, ved. HS vodovodov (tel.
0905/850605).
• Ochranné pásmo verejného vodovodu je 1,5 m na obidve strany od obrysu potrubia.
• Pri kladení plynovodu v súbehu s vodovodným potrubím požadujeme dodržať min.
ochrannú vzdialenosť v zmysle STN 73 6005 - 0,5 m na obidve strany od vonkajšieho
obrysu potrubia.
• V ochrannom pásme verejného vodovodu požadujeme vykonávať ručný výkop.
• Pri križovaní našich podzemných vedení požadujeme plynovod uložiť do oceľovej
chráničky s presahom min. 0,5 m na každú stranu a dodržať.
• Pred zásypom kolíznych miest požadujeme prizvať nášho zástupcu - majster p. Mesároš
(t .č. 0907 852933) ku kontrole dodržania našich podmienok, o čom bude vykonaný
zápis v stavebnom denníku.
• Ku kolaudačnému konaniu uvedenej stavby požadujeme vyžiadať stanovisko správcu
verejného vodovodu v obci Istebné - OVS, a.s. Dolný Kubín o dodržaní požiadaviek
uvedených v tomto vyjadrení.
• Dodržať pôvodné krytie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
Stredoslovenská energetika – distribúcia a.s.
(stanovisko č. 4600034392 zo dňa 05.06.2017)
• V predmetnej lokalite a v jej bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú podzemné káblové
vedenia NN ako aj podperné body nadzemného vedenia NN, VN a TS v majetku SSE-D
a.s. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese
ako prílohu tohto vyjadrenia, (červenou prerušovanou VN vedenia 22kV vzdušné,
zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou NN podzemné). Toto
zakreslenie má len informatívny charakter, v zmysle stavebného poriadku je potrebné
skutočnú polohu existujúcich vedení overiť vytýčením v teréne.
• 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 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10.metrov, NN vzdušné
vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1.meter, NN zemné káblové vedenie na
každú stranu 1.meter) Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť stabilitu
existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy.

Vybavuje: Ing. Ivana Kňazovická Dovalovská
tel. č.+421901788719, e-mail: ivana.knazovicka@oravskypodzamok.sk
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Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe
objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@sse-d.sk vytýči určený
pracovník SSE-D.
Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí
realizátor prizvať zástupcu SSE-D, a.s. z príslušného Strediska prevádzky a údržby VN a
NN na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka prípadne na
kópiu tohto vyjadrenia.
Porealizačné vyjadrenie Vám bude vydané po predložení zápisu z kontroly zariadenia v
majetku SSE, a.s.
V súbehu a križovaní NN vzdušného vedenia žiadame dodržať manipulačný priestor
min. 1 meter od podperných bodov na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a
rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenerget. zariadení, pri prácach v
ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne
predjednať postup prác na príslušnom Stredisku údržby VN a NN D. Kubín.
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia
tretích osôb ( NN prívody k RD ). Toto vyjadrenie môže slúžiť pre potreby vydania
územného rozhodnutia, alebo stavebného povolenia za dodržania "Všeobecných
podmienok k vyhotoveniu energetického diela" ktoré sú zverejnené na stránkach
www.sse-d.sk. Stavbu žiadame realizovať v zmysle platných STN a predpisov.
Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie
stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality,
vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

Slovak Telekom a.s.
(vyjadrenie č. 6611712755 zo dňa 09.05.2017)
• Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností
Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
• Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a
zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti
rušeniu.
• Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej 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.
• 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 projektovej dokumentácie
stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok
ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného
správou sieti: Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456
• 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.
• 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.
• Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať
podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov
počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok
podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

Vybavuje: Ing. Ivana Kňazovická Dovalovská
tel. č.+421901788719, e-mail: ivana.knazovicka@oravskypodzamok.sk
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V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. je potrebné zo strany
žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
• Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností
podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
• V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť
zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je
stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom
záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr.
rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto
upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov
týchto zariadení.
• Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe
samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju
odovzdáte technikovi: Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456. V
objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
• Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovák
Telekom, a.s.
• Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie
je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať
bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..
• Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie
doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
• Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
Všeobecné podmienky ochrany SEK
• V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK
Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po
konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
o Ochranu alebo preloženie sieti v zmysle konkrétnych podmienok určených
zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
o Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia
o Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením
sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav
Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s
rôznou funkčnosťou.
• Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je
žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že
zabezpečí:
o Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na
povrchu terénu,
o Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s
vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli
na jeho ochranu stanovené
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o Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú
odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu
terénu
o Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie
(napr. hĺbiace stroje)
o Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu,
krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy
zariadenia
o Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
o Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo12129
o Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST
nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia
ST)
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie
tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je
potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v
plnom rozsahu.

Orange Slovensko a.s. a.s.
(vyjadrenie č. BB-1299/2017 zo dňa 26.05.2017)
• nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08
Bratislava
11.Stavebník je povinný dodržať podmienky Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja
Žilina, uvedené v stanovisku č. 45/2017/SCŽSK-196 zo dňa 02.11.2017:
• Hlavné plynové potrubie a plynové prípojky uložiť v minimálnej hĺbke 1,2 m pod
niveletou vozovky;
• Miesto rozkopávky cestného telesa pred výkopom v celej hrúbke asfaltového koberca
zarezať, po zrealizovaní prác ryhu zasypať štrkodrvinou frakcie 0-16 mm po vrstvách
max. 300 mm s dôsledným zhutnením a následne priebežne dosýpať do nivelety
vozovky. Pre spätný zásyp ryhy nie je možné použiť výkopový materiál. Provizórnu
úpravu vykonať ihneď najneskôr do 30.10. príslušného roka;
• Provizórna úprava vozovky - zapravenie sa vykoná ihneď po uložení potrubia v šírke
výkopu.
Konštrukcia jednotlivých vrstiev obnovy vozoviek je nasledovná:
ACL 16 (II)
120 mm
Spojovací postrek spojovací
0,5 kg/m2
ACp 22 (II)
80 mm
Kamenivo spevnené cementom 150 mm
Štrkodrvina ŠD
300 mm
Hutnenie zásypu výkopov min 96% P.S.
Únos. pláne pod vozovkou min 60 MPa
--------------------------------------------------Spolu
650 mm
Pre spätný zásyp ryhy nie je možné použiť výkopový materiál! Provizórnu úpravu ryhy
živičnými zmesami do výšky nivelety môže vykonať, na základe objednávky, SC ŽSK
závod Orava. V prípade nedostatočného zhutnenia zásypu ryhy po ukončení provizórnej
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úpravy a následného sadnutia v čase medzi provizórnou a definitívnou úpravou, bude
pokles riešený ďalšou živičnou úpravou na náklady investora!
•

•
•

•

•
•
•
•
•

Konečná úprava ryhy bude vyhotovená zarezaním do živičných vrstiev, pričom ložná
vrstva hr. 70 mm bude zarezaná v šírke ryhy s presahom + 500 mm na každú stranu a
obrusná vrstva hr. 50 mm bude na šírku jazdného pruhu t.j. Vi vozovky. Miesto
stredového spoja, spoja pôvodnej a novej vozovky požadujeme utesniť trvalé pružnou
asfaltovou zálievkou (resp. inou porovnateľnou hmotou), na vlastné náklady investora, aj
to len firmou s odbornou spôsobilosťou pre dopravné stavby Položenie konštrukčných
vrstiev vozovky vykoná oprávnená organizácia nasledovne:
Konštrukčné zloženie vozovky:
ACo 11 (II) - celá šírka vozovky
50 mm
Spojovací postrek
0,5 kg/m2
ACL 16 (II) - zafrézovanie na šírku ryhy
s presahom 500 mm na každú stranu 70 mm
Spojovací postrek
0,5 kg/m2
ACp 22 (II)
80 mm
Kamenivo spevnené cementom
150 mm
Štrkodrvina ŠD
300 mm
---------------------------------------------------------------Spolu
650 mm
Zásyp ryhy bude zhotovený zo štrkopiesku alebo štrkodrvy fr. 0-16 a 0-32 mm v zmysle
STN s vlhčením a hutnením po vrstvách max. 300 mm!
Predpísaný spôsob úpravy ryhy platí aj pre domové prípojky, pokiaľ sa nebudú realizovať
pretlakom!
V prípade, že po vytýčení ostatných inžinierskych sietí resp. počas realizácie, bude
rekonštruované plynové potrubie uložené do druhého jazdného pruhu, správca cesty bude
požadovať obnovu povrchu vozovky cesty na celú šírku vozovky v celom
rekonštruovanom úseku tak, ako to bolo požadované v stanovisku č. 40/2016/SCŽSK-87
zo dňa 15.12.2016 bod
Konečná živičná úprava bude min. po 6 mesiacoch (konsolidácia ryhy minimálne jedno
zimné obdobie) najneskôr po 12 mesiacoch. Do tejto doby bude obrusná vrstva vozovky
(konečná úprava v ryhe) nahradená vrstvou ACL 16 (II) v celkovej min. hr. 120 mm.
Pred konečnou úpravou cesty žiadateľ zabezpečí odfrézovanie celej živičnej vrstvy a jej
nahradenie predpísanými konštrukčnými vrstvami;
Konečná súvislá živičná úprava vozovky bude na celú šírku vozovky cesty v celej dĺžke
dotknutého úseku so zarezaním a začiatkom úpravy vozovky min 5,0 m pred začiatkom
zarezanej ryhy a min. 5,0 m za koncom zarezanej ryhy
V prípade narušenia konštrukčných vrstiev vozovky vplyvom stavby, aj mimo miest
výkopu rýh, budeme požadovať obnovu krytu v celej šírke a dĺžke dotknutého úseku
cesty;
Pred pokládkou konečnej úpravy cesty investor písomne vyzve správcu cesty na fyzickú
pochôdzku a určenie podmienok konečnej úpravy;
Pred vykonaním asfaltových úprav vozovky (provizórnej úpravy) budú vykonané statické
zaťažovacie skúšky zhutnenia pláne pod vozovkou. Požadujeme dodržať modul
pretvárnosti Edefl, Edef2 do 2,5MPa.
V prípade nedostatočného zhutnenia zásypu ryhy po ukončení konečnej úpravy a
následného sadnutia (TKP 6/2010 - Hutnené asfaltové zmesi) v čase záručnej doby, bude
požadovaná oprava poklesu spôsobom - oprava ryhy a obnova vozovky na šírku ryhy +
500 mm na každú stranu (preplátovanie), pri opätovnom poklese bude oprava ryhy a
obnova na Vi profil vozovky.
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V prípade, že rekonštruované plynové potrubie bude uložené v blízkosti oporného múru
miestneho potoka Istebnianka, je potrebné navrhnúť také opatrenia, aby počas a po
rekonštrukcii nedošlo k jeho narušeniu, prípadnému zosuvu cestného telesa. Tieto
opatrenia je nutné prerokovať so správcom cesty;
Plynové uzávery umiestnené vo vozovke cesty je potrebné zabezpečiť tak, aby netvorili
prekážku na cestnom telese. Poklop musí byť ťažký liatinový a zabezpečený proti
poklesu a odcudzeniu;
V prípade narušenia odvodnenia cesty (priekopy, rigoly, priepusty) uvedie tieto stavebník
do pôvodného stavu.
Stavebné práce realizovať v termíne máj - september príslušného roka, po písomnom
odovzdaní staveniska medzi stavebníkom (investorom) a zhotoviteľom diela. K
odovzdaniu staveniska medzi stavebníkom (investorom) a zhotoviteľom diela žiadame
prizvať nášho zástupcu, ktorý vytýči podzemné odvodňovacie vedenia v našej správe, ak
sa na stavenisku nachádzajú.
Vyzískaný asfaltový materiál z ryhy vozovky je nutné odovzdať správcovi cesty na
príslušné stredisko t.j. SC ZSK, Závod Orava, stredisko Dolný Kubín;
Správca cesty si vyhradzuje právo vykonať kontrolné vrty na ryhe pre skontrolovanie
predpísaných konštrukčných vrstiev;
Plynové potrubie - prípojky k rodinným domom je potrebné viesť mimo cestné priepusty
min. 3 m od vonkajších hrán cestného priepustu;
V prípade nutnosti križovania plynového potrubia s cestným priepustom je potrebné
realizovať podkopaním cestného priepustu. V prípade poškodenia cestného priepustu
uviesť do pôvodného stavu s obnovením čela priepustu;
V prípade, že počas stavebných prác stavebník alebo zhotoviteľ zistí podzemné uloženie
nevytýčeného odvodňovacieho zariadenia, okamžite oznámi túto skutočnosť správcovi
komunikácie, ktorý stanoví ďalší postup;
V rámci stavby budú zrekonštruované a zrealizované všetky domové prípojky k
jestvujúcej aj plánovanej budúcej zástavbe za hranicu cestného telesa;
Dňom písomného odovzdania úseku cesty pre stavebné práce (zápisom do stavebného
denníka) medzi stavebníkom a správcom cesty do termínu odovzdania stavby (za účasti
správcu cesty) sa úsek stavby na ceste stáva staveniskom, stavebník preberá
zodpovednosť za škody vzniknuté na cestnom telese a majetku tretím osobám;
Maximálna pracovná dĺžka úseku bude 100 m. Ďalší úsek je možné začať až po
dokončení ryhy vrátane ukončenia provizórnej úpravy;
Práce realizovať postupne po etapách, kde bude vždy zachovaný prejazdný jeden jazdný
pruh a označiť dočasným dopravným značením;
Dočasné dopravné značenie musí byť odsúhlasené s OR PZ ODI Dolný Kubín a určené
Okresným úradom Dolný Kubín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií;
Výstavbou nesmie byť ohrozená pozemná komunikácia a bezpečnosť na nej, v prípade
potreby je nutné určenie obchádzkových trás;
Stavebník bude denne priebežne a denne po ukončení prác:
o čistiť voľný jazdný pás vozovky
o zabezpečovať, aby výkopový pás uloženej kanalizácie bol zasypaný do nivelety
vozovky zabezpečovať a kontrolovať osadenie dočasného dopravného značenia
podľa odsúhlasenej schémy
o zabezpečovať a kontrolovať osadenie bezpečnostných zariadení na stavebnom
úseku cesty zabezpečovať a kontrolovať, aby materiál získaný výkopovými
prácami nebol ukladaný na vozovku
V prípade, že práce nebudú ukončené v požadovanom termíne, správca požaduje do
30.10. príslušného roka uzatvoriť zmluvu na výkon zimnej údržby v predmetnom úseku
cesty, ktorú predloží investor správcovi cesty - SC ZSK, závod Orava. Provizórnu úpravu
cesty si musí správca cesty a majetkový vlastník cesty písomne prevziať;
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Do prevzatia provizórnej úpravy cesty preberá zodpovednosť za výkon zimnej údržby
investor stavby na vlastné náklady.
Do písomného prevzatia konečnej úpravy cesty vrátane prípojok je za stavenisko
zodpovedný investor!
V prípade budúcej súvislej opravy povrchu vozovky dotknutej cesty vlastník alebo
správca plynového potrubia vykoná na výzvu správcu cesty na vlastné náklady výškovú
úpravu plynových uzáverov nachádzajúcich sa vo vozovke podľa požiadavky správcu
cesty. Plynové uzávery budú počas celej doby životnosti plynového potrubia uloženého
vo vozovke cesty III/225 8 v správe investora a bude ich na základe požiadavky správcu
cesty, upravovať do výšky nivelety na vlastné náklady. Táto povinnosť platí aj v prípade,
že plynové potrubie bude v správe inej organizácie;
Na práce v telese cesty požadujeme záručnú dobu 60 mesiacov od ukončenia prác (odo
dňa písomného prevzatia stavebných prác pracovníkom SC ŽSK). Po dobu trvania
záručnej doby je žiadateľ povinný priebežne a bez meškania odstraňovať poruchy
vzniknuté v dôsledku zásahu do telesa cesty. Záručná doba bude predĺžená o dobu od
písomného uplatnenia reklamácie správcom cesty u investora do doby opravy. Oprava
musí byť písomne prevzatá;
Investor zodpovedá do ukončenia konečnej povrchovej úpravy za prípadné škody
spôsobené v dôsledku realizácie stavby, ktoré vzniknú na cestnom telese alebo na
majetku a zdraví tretích osôb;
V prípade zmeny investora alebo vlastníka plynového potrubia bude správca cesty a
cestný správny orgán oboznámení o tejto zmene do 30-tich dní odo dňa právoplatnej
zmeny vlastníka alebo správcu plynovodu!
Investor si je vedomý, že na ceste III/2258 je vykonávaná letná a zimná údržba, preto
správca cesty nezodpovedá za prípadné poškodenia plynových uzáverov a investor bude
znášať všetky náklady a škody, ktoré mu vzniknú z výkonu letnej a zimnej údržby a
nebude si uplatňovať prípadnú náhradu škody;
Investor je povinný dodržať platné normy, predpisy a ochranné pásma jednotlivých
inžinierskych sietí.
Investor odsúhlasí so zástupcom správcu cesty každú zmenu vo vzťahu k ceste III/2258,
ktorá bude realizovaná počas realizácie stavby.
SC ŽSK podmieňuje zvolanie samostatného kolaudačného konania - uvedenia do
skúšobnej prevádzky predchádzajúcim písomným stanoviskom správcu cesty k
vykonaným živičným úpravám cesty za účasti zástupcu SC ŽSK, Závod Orava, Dolný
Kubín a Okresného úradu Dolný Kubín, odbor CD a PK, ktorého zápis bude prílohou ku
kolaudačnému protokolu. Bez písomného prevzatia konečnej úpravy vozovky nezačne
plynúť záručná lehota;
Ku kolaudácii (preberacom Konaní) budeme požadovať doložiť dokumentáciu skutočnej
realizácie stavby (DSRS) najmä spôsob a materiál zásypu rýh. Súčasťou dokumentácie
budú aj atesty zhutňovania jednotlivých konštrukčných vrstiev ryhy - zhutňovacie skúšky
a atesty použitých materiálov na zásyp ryhy, podkladných vrstiev a obrusnej vrstvy
vozovky ako aj výkresy skutočnej realizácie stavby v miere M=l:1000 alebo v
podrobnejšej mierke (M=l:500).
Časť stavby je umiestnená v cestnom telese - po majetkovo-právnom usporiadaní
všetkých pozemkov pod dotknutými cestami sa investor resp. budúci vlastník (správca)
inžinierskych sietí, zaväzuje podpísať zmluvu o zriadení vecného bremena, nakoľko v
súčasnej dobe na pozemky pod cestným telesom nie sú zriadené žiadne ťarchy. Návrh
zmluvy o zriadení vecného bremena musí byť následne odsúhlasený zastupiteľstvom
Žilinského samosprávneho kraja. V opačnom prípade investor resp. budúci vlastník
(správca) inžinierskych sietí na základe požiadavky správcu cesty vykoná prekládku na
vlastné náklady do 3 mesiacov od doručenia výzvy! Vecné bremeno je potrebné
konzultovať s právnym oddelením SC ŽSK.
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Stavebník pred začatím prác v telese ciest v našej správe požiada v zmysle §-u 8 Zák. č.
135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách cestný správny orgán o vydanie povolenia na
zvláštne užívanie cesty, pričom ku žiadosti priloží právoplatné vodoprávne rozhodnutie a
toto naše stanovisko.
Investor je ďalej povinný:
o Oznámiť správcovi cesty začiatok realizácie prác a po ukončení prác v telese
cesty odovzdať miesto zásahu zástupcovi správcu cesty;
o Prípadný iný zásah do telesa cesty je potrebné vopred prerokovať so správcom
cesty, kde budú stanovené podmienky pre tento zásah;
o V prípade investičných zámerov správcu cesty investor resp. budúci správca
inžinierskych sietí po písomnej výzve preloží inžinierske siete na vlastné náklady
do termínu určeného správcom cesty;
o V prípade nedodržania podmienok správcu cesty, správca cesty nebude súhlasiť
s vydaním kolaudačného rozhodnutia;
Správca cesty si v prípade potreby vyhradzuje právo doplniť resp. zmeniť stanovisko.
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko a rozhodnutie cestného správneho orgánu.

12.Pri potrebe záberu verejného priestranstva je stavebník povinný požiadať o vydanie súhlasu
na zaberanie priestranstva vlastníka, resp. oprávnenú osobu (chodníka, vozovky a pod).
13.Stavebný materiál skladovať tak, aby nebol zamedzený prístup do susedných objektov, pohyb
chodcov po chodníku a pohyb vozidiel po miestnej komunikácii.
14.Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na
základe kolaudačného rozhodnutia.
15.V prípade, že súčasťou hlavnej stavby sú stavebné objekty, ktorých povolenie je v pôsobnosti
špeciálneho stavebného úradu (napr. komunikácie, spevnené plochy, vodné stavby a pod),
stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie až po predložení právoplatných kolaudačných
rozhodnutí na tieto stavebné objekty.
16.K návrhu podľa § 79 stavebného zákona priloží navrhovateľ doklady predpísané v § 17 vyhl.
č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
17.Lehota dokončenia stavby: 11/2019. V prípade nedodržania termínu výstavby je investor
povinný požiadať pred uplynutím lehoty výstavby o jej predĺženie.
Upozornenie:
1. So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právnu moc ( § 52
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní).
2. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov od
nadobudnutia jeho právoplatnosti.
Správny poplatok podľa položky 60 sadzobníka zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 600,00 € bol zaplatený dňa 23.11.2017
v hotovosti v pokladni mestského úradu.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V priebehu konania neboli podané námietky a pripomienky zo strany účastníkov konania.
Odôvodnenie:
Stavebník – spoločnosť SPP – distribúcia a.s., IČO 35 910 739, so sídlom Mlynské nivy 44/b,
825 11 Bratislava 26, podala dňa 31.10.2017 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu
„Rekonštrukcia plynovodov v obci Istebné, UO00414“ v k.ú. Istebné podľa predloženej
situácie.
Predmetom stavebného konania je stavba umiestnená v uzavretých priestoroch existujúcich
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stavieb, nemení sa jej vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie a podľa
ustanovenia § 39a ods. (3) písm. d) stavebného zákona sa nevyžaduje územné rozhodnutie
Stavebný úrad listom zo dňa 18.12.2017 v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 a 4 stavebného
zákona oznámil začatie stavebného konania a súčasne v súlade s ustanovením § 61 ods. (2)
stavebného zákona stanovil lehotu na vyjadrenie námietok a pripomienok do 7 dní odo dňa
doručenia oznámenia.
K projektovej dokumentácii sa vyjadrili dotknuté orgány: Stredoslovenská energetika Distribúcia, a.s., Slovak Telekom, a.s., Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., SPP - distribúcia,
a.s., Okresný úrad v Dolnom Kubíne – odbor starostlivosti o ŽP a odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikáci, Okresný úrad v Žiline a ďalšie.
Podmienky dotknutých orgánov boli skoordinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.
Navrhovaná stavba je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou Obce Chlebnice.
Stavebný úrad v priebehu stavebného konania preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk
uvedených v § 62 stavebného zákona a zistil, že umiestnením a uskutočnením stavby nebudú
ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a
oprávnené záujmy účastníkov konania.
Dokumentácia stavby, ktorá bola overená v tomto konaní, spĺňa požiadavky stanovené
stavebným zákonom o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. Stavebný úrad v
priebehu správneho konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Vzhľadom na
všetky uvedené dôvody bolo potrebné rozhodnúť tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote do 15-tich dní odo dňa jeho
doručenia. Odvolanie sa podáva na Obci Istebné, 027 54 Istebné 142.
Podané odvolanie má podľa § 55 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov odkladný účinok.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym
súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Bc. Lýdia F a č k o v á
starostka obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a bude vyvesené v súlade s ustanovením § 26
ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a podľa § 42
ods.2 stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Istebné a na internetovej
stránke obce.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.

Vybavuje: Ing. Ivana Kňazovická Dovalovská
tel. č.+421901788719, e-mail: ivana.knazovicka@oravskypodzamok.sk
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Rozhodnutie sa doručí:
1. SPP – distribúcia a.s., IČO 35 910 739, so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
2. Účastníkom konania formou verejnej vyhlášky, doručenie zabezpečí Obec Istebné
3. Spis 2x
Na vedomie:
4. Obec Istebné, Istebné 142, 027 53 Istebné s požiadavkou na vyvesenie verejnej vyhlášky
5. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Matúškova 1636/13, 026 01 Dolný Kubín
6. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný
Kubín
7. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie
slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
8. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
9. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
10. Slovak Telekom, a.s., Poštová 1, 010 08 Žilina
11. SSE - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
12. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
13.

Vybavuje: Ing. Ivana Kňazovická Dovalovská
tel. č.+421901788719, e-mail: ivana.knazovicka@oravskypodzamok.sk
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