
 

OBEC  R A D O Ľ A 

Č.j. 183/2017- 02                                                                               Radoľa   dňa  14.11.2017 
 

Vybavuje:  Ing. Vachálková  

Č.t. 041/ 4339350 

 

 

 

 

 

 

 

 

    R O Z H O D N U T I E 
 

 
Navrhovateľ:                   AnTechNet  s.r.o.  IČO : 36 361 780 

v zastúpení :                    Ing. Martinom Brodňanom 

 

Adresa :                           Ul. 1. mája   58, 024 01  Kysucké Nové Mesto                                                                           

 

/ďalej len navrhovateľ/, podal dňa 20.09.2017  návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení  

 

líniovej stavby:                „FTTH  Lopušné Pažite-Dolný Vadičov-Horný Vadičov“ 

 

v k.ú. :                              Radoľa, Lopušné Pažite, Dolný Vadičov a Horný Vadičov 

 

 

               Obec Radoľa, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. §117 ods. 1 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení  neskorších zmien 

a doplnkov /ďalej len stavebný zákon/ a príslušný na základe určenia Okresného úradu Žilina 

zo dňa 11.09.2017 pod č. OVBP2-2017/037537/KLI-usu podľa §119 ods.1 stavebného 

zákona,  a zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy 

na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, zastúpená v správnom konaní 

starostom obce  podľa § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, v územnom konaní   posúdil  podľa § 37 a ďalších stavebného zákona návrh na 

umiestnenie stavby a na základe tohto posúdenia vydáva podľa §39, §39a stavebného zákona 

a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré  ustanovenia stavebného 

zákona: 

 

 

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ  STAVBY 
 

„FTTH  Lopušné Pažite-Dolný Vadičov-Horný Vadičov“ (ďalej len stavba) na pozemku 

– líniová stavba ( parcelné čísla sa neuvádzajú)  v katastrálnom území Radoľa, Lopušné 

Pažite, Dolný Vadičov a Horný Vadičov. 
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Účel a popis stavby: 
Jedná sa  o výstavbu elektronickej  telekomunikačnej siete  spojenej  s výstavbou  nových podperných 

bodov, na ktoré budú následne nainštalované  vzdušné optické vedenia. Pre výstavbu budú primárne  

použité  existujúce podperné body SSE-D. V úsekoch, kde sa podperné body SSE-D nenachádzajú, 

bude nutné osadiť nové podperné body a to  v nasledovných úsekoch: 

- v úseku medzi  Obcou Radoľa a obcou Lopušné Pažite  budú doplnené  nové podperné body 

v počte 13 ks v línii pozdĺž pozemnej komunikácie. 

- v úseku medzi  obcami Lopušné Pažite a Dolný Vadičov, kde je potrebné  preklenúť úsek bez 

dostupných podperných bodov novými podpernými  bodmi v počte 4ks. 

- v úseku medzi obcami Dolný a Horný Vadičov je nutné  doplniť  jeden podperný bod. 

Návrh optickej siete predpokladá  možnosť  širšieho využitia, napr.  pre potreby obce, kamerového 

systému a pod. Projekt predpokladá 90% penetráciu, tzn. že po ukončení všetkých etáp stavby  ba mali 

byť pokryté pasívnou optickou sieťou takmer všetky domácnosti v dotknutých obciach. 

 

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba  bude umiestnená  tak, ako je  zakreslené   vo výkrese  situácie umiestnenia 

stavby ktorú vypracoval  Ing. Vladimír Štancel ,  a ktorá tvorí  neoddeliteľnú  

prílohou tohto  rozhodnutia.  

 

2. Stavba bude uskutočňovaná  v zmysle spracovanej  dokumentácie  pre vydanie 

územného rozhodnutia.  

 

3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať  predpisy týkajúce sa  bezpečnosti  práce 

a technických  zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 

 

4. Na uskutočnenie stavby použiť iba vhodné  stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na 

použitie v stavbe na zamýšľaný účel, / podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných 

výrobkoch/. 

 

5. Vyprodukovaný odpad je stavebník povinný  odovzdať oprávnenému subjektu na  

zhodnotenie, alebo zneškodniť na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení, 

v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, v znení neskorších predpisov. 

 

6. Stavebné práce, spojené s osadzovaním vedenia  nesmú obmedziť plynulosť 

a bezpečnosť cestnej premávky na ceste. 

 

7. Pri stavbe  prihliadať k oprávneným potrebám a záujmom  právnických a fyzických 

osôb na susedných pozemkoch, nespôsobiť škody na susedných pozemkoch 

a nevstupovať na tieto bez súhlasu  vlastníkov. 

 

8. Pri uskutočňovaní stavby  dodržať  ochranné pásma od jestvujúcich  vedení 

inžinierskych sietí a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných  noriem STN. 

 

9. Prevádzkovateľ elektronických komunikačných sietí a poskytovateľ elektronických 

komunikačných služieb bude pri tejto činnosti postupovať v súlade so zákonom 

č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.  

 

10. Stavba bude ukončená najneskôr : do troch rokov. 
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11. Stavbu bude uskutočňovať stavebník . Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu 

termín  začatia stavby . 

 

12. K zahájeniu a ukončeniu realizačných prác pri vodnom toku žiadame prizvať 

zástupcu SVP, š.p., OZ PN, SPSV I. Púchov, ÚK Čadca, kancelária Žilina – Ing. 

Leštachová, kontakt 0903 474 941. 

 

13.  Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:  neboli uplatnené. 

 

14.  Rešpektovať  vyjadrenia účastníkov konania a  podmienky  dotknutých organizácii 

a dotknutých orgánov obsiahnutých v stanoviskách k územnému konaniu  : 

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, vyjadrenie k územnému konaniu zo dňa 17.10.2017 

pod č.j. OU-KM-OSZP-2017/000863-002: 

Okresný úrad  Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti  o životné prostredie  z hľadiska  

štátnej  správy ochrany  prírody a krajiny  vydal vyjadrenie  v ktorom konštatuje, že 

vydaním  územného rozhodnutia na stavbu v intraviláne aj extraviláne obcí, v I. stupni 

ochrany, mimo území  európskeho  významu, mimo prvkov RÚSES-u nebudú dotknuté  

záujmy ochrany  prírody a krajiny za dodržania  nasledovných  podmienok: 
1. Pri realizácii stavebných prác  je potrebné  ochrániť  vzrastlú zeleň  rastúcu v okolí  pred 

poškodením. 

2. V prípade  nevyhnutného a opodstatneného  výrubu drevín  (stromov a krovitých 

porastov) je potrebné  podať žiadosť na  príslušnú  obec, ktorá je  orgánom  ochrany 

prírody a krajiny na vedenie konania vo veci výrubu drevín v zmysle §47 a 48 zákona č. 

543/2002 Z-z. o ochrane  prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov. 

3. Odpad vznikajúci pri výstavbe (stavebný odpad, ako aj komunálny  odpad po 

stavebníkoch), vrátane  prebytočnej  výkopovej zeminy a kameniva  nesmie byť 

umiestňovaný do voľnej  prírody a do alúvia vodných tokov, aby nedošlo k zasypávaniu 

biotopov. 

 

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, vyjadrenie zo dňa 17.10.2017 pod č. OU-KM-OSZP-

2017/000862-002 

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska  

štátnej správy odpadového hospodárstva so stavbou súhlasí za splnenia  nasledovných  

podmienok: 
- investor ( alebo dodávateľ) stavby zavedie  evidenciu  odpadov  vzniknutých  počas realizácie 

stavebných prác v súlade s vyhl. MŽP SRč. 366/2015 Z.z.  o evidenčnej povinnosti 

a ohlasovacej povinnosti a druhy odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov (vyhl. 

MŽP SR č. 365/2015 Z.z.) 

- odpady vyprodukované  počas stavby investor (alebo dodávateľ) stavby odovzdá 

oprávnenému subjektu, prostredníctvom  ktorého zabezpečí, aby bola zachovaná hierarchia 

v odpadovom hospodárstve, t.j.  prednostné zabezpečenie  prípravy na  opätovné  použitie, 

recyklácia alebo iné  zhodnotenie, až následne ak sa predchádzajúce nakladanie nedá  

zabezpečiť , zabezpečí  zneškodnenie vzniknutého odpadu vo vhodnom zariadení alebo na 

povolenej skládke, 

- výkopovú zeminu, ktorá sa nepoužije na účely výstavby v mieste vzniku, investor (alebo 

dodávateľ) stavby odovzdá  oprávnenému subjektu, prostredníctvom ktorého zabezpečí, aby 

bola zachovaná hierarchia  v odpadovom hospodárstve, t.j. prednostné  zabezpečenie  prípravy 

na  opätovné použitie, recyklácia alebo iné  zhodnotenie, až následne ak sa predchádzajúce 

nakladanie nedá  zabezpečiť  zabezpečí  zneškodnenie vzniknutého odpadu vo vhodnom 

zariadení  alebo na povolenej skládke, 
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- pri vzniku odpadov zaradených do kategórie N-nebezpečný odpad pri výstavbe objektov je 

investor / dodávateľ stavby povinný  tieto  odpady odovzdať iba  organizácii oprávnenej  na 

nakladanie  s nebezpečnými  odpadmi, 

- v kolaudačnom konaní  žiadame predložiť tunajšiemu úradu doklady o druhoch, množstve 

a zabezpečení zhodnotenia alebo zneškodnenia jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli 

            počas realizácie stavebných prác (evidenčné listy odpadov, faktúry odberu  odpadov) 

             u oprávnených odberateľov a podať žiadosť  o vyjadrenie sa ku kolaudácii na tunajší úrad. 

 

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto,  odbor starostlivosti  o životné prostredie, vyjadrenie zo 

dňa 20.10.2017 pod č.j. OU-KM-OSZP-2017/000865-002: 

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný 

orgán štátnej vodnej správy vydal  v zmysle §28 vodného zákona  k predloženej PD stavby 

stanovisko  v ktorom s realizáciou stavby súhlasí bez pripomienok. 

 

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, stanovisko zo dňa 14.07.2017 pod č.j, 

043/2017/SCZSK-179 

S predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme v prípade dodržania  nasledovných 

podmienok: 
1. V prípade, že nové podperné body, na ktoré budú následne nainštalované  vzdušné optické 

vedenia, budú umiestnené  mimo zastavaného  územia obce, t.j. v extraviláne , umiestniť tieto 

nové podperné body v zmysle platných STN. 

2. V prípade, že nové  podperné body budú  umiestnené v zastavanom území obce, t.j. 

v intraviláne, tieto nové podperné body umiestniť  min.1m od okraja vozovky. 

3. Montáž  vzdušného vedenia na ceste III/2054 umiestniť tak,  aby nezasahoval do prejazdného 

profilu cestnej komunikácie v zmysle  platných STN. 

4. Stavebné práce  spojené s realizáciou  stavby nesmú  obmedziť  plynulosť a bezpečnosť 

cestnej premávky na ceste, neskladovať  stavebný materiál na ceste. 

5. Zeminu  z výkopu a stavebný materiál ukladať mimo vozovku. 

6. Okolitý terén uviesť do pôvodného stavu s obnovením  odvodnenia cestného telesa. 

7. V prípade znečistenia cesty ju stavebník vyčistí na  vlastné náklady. 

8. V prípade narušenia odvodnenia cesty (priekopy, rigoly, priepusty) uvedie  tieto stavebník do 

pôvodného stavu. 

9. Žiadateľ pred začatím prác  v telese ciest v našej správe požiada v zmysle §-u8 Zák. č. 

135/1961 Zb.  O pozemných komunikáciách cestný správny  orgán  o vydanie  povolenia  na 

zvláštne užívanie cesty, pričom ku žiadosti priloží toto naše stanovisko. 

10. Na práce v telese cesty požadujeme záručnú domu 60 mesiacov od ukončenia prác 

a odovzdania miesta zásahu zástupcovi  správcu cesty. Po dobu trvania záručnej doby je 

žiadateľ povinný a bez meškania odstraňovať závady vzniknuté v dôsledku zásahu do telesa 

cesty. 

11. Stavebné práce realizovať  v termíne apríl -október bežného roka. 

12. Investor je povinný  oznámiť správcovi cesty začiatok  realizácie prác a po ukončení prác 

v telese cesty odovzdať miesto  zásahu zástupcovi  správcu cesty. 

13. Investor zodpovedá za prípadné škody spôsobené  v dôsledku realizácie  prác pri  cestnom  

telese, ktoré  vzniknú na cestnom telese alebo na  majetku a zdraví  tretích osôb. 

14. V prípade, že stroje realizujúce práce budú odstavené na vozovke cesty, pracovisko je nutné 

označiť  dočasným dopravným značením. Práce realizovať postupne  po etapách, kde bude 

vždy zachovaný  prejazdný jeden jazdný pruh v šírke min. 3m. 

15. Dočasné dopravné značenie musí byť odsúhlasené  s OR PZ ODI Čadca a určené Okresným 

úradom Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii. 

16. Prípadný iný zásah  do telesa cesty je potrebné vopred prerokovať so správcom cesty, kde 

budú stanovené podmienky pre tento zásah. 

17. Žiadateľ je povinný dodržať platné normy, predpisy a ochranné pásma jednotlivých  

inžinierskych sietí. 
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18. SC ŽSK súhlasí  s vydaním  povolenia výnimky zo zákazu činnosti z cestného  ochranného 

pásma cesty. 

19. Žiadateľ odsúhlasí so zástupcom správcu cesty každú zmenu vo vzťahu k ceste III/2054, ktorá  

bude realizovaná  počas  realizácie prác. 

20. Nakoľko pozemok  pod pozemnou komunikáciou III. triedy III/2054 Radoľa-Horný Vadičov 

v katastrálnom území Dolný Vadičov, parcela č. KNC 706 je zapísaná  na liste vlastníctva č.  

198  v prospech vlastníka Žilinský samosprávny kraj, je potrebné požiadať o vyjadrenie 

k projektovej dokumentácii  predmetnej stavby  vlastníka vyššie uvedeného pozemku, ktorým 

je Žilinský samosprávny kraj.  

21. Je potrebné požiadať  Žilinský samosprávny kraj o zriedenie vecného bremena k predmetnej 

parcele č. KNC 706. 

Investor je ďalej povinný: 

a) Oznámiť správcovi cesty začiatok  realizácie  prác a po ukončení prác  v telese cesty 

odovzdať miesto zásahu zástupcovi  správcu cesty. 

b) 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. 

c) V prípade nedodržania podmienok správcu cesty, si budeme uplatňovať  sankcie v zmysle  

cestného zákona č. 135/1961 Zb.  v znení neskorších predpisov. 

d) Správca cesty si v prípade  potreby vyhradzuje právo doplniť resp.  zmeniť stanovisko. 

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko a rozhodnutie cestného správneho orgánu. 

 

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii,  záväzné stanovisko  

k povoleniu výnimky  zo zákazu činnosti  v cestnom ochrannom pásme zo dňa 25.10.2017 

pod č.j. OU-ZA-OCDPK-2017/042978/2/SUB: 

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii vydal  v zmysle § 11 

zákona č. 135/1961 Zb.  záväzné stanovisko, ktorým  povoľuje výnimku  zo zákazu činnosti  

v ochrannom pásme cesty III/2054 z dôvodu realizácie stavby za dodržania nasledovných 

podmienok: 
1. Povolením výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty III/2054 sa 

povoľuje výhradne realizácia stavby „FTTH Lop. Pažite,D.a H. Vadičov“ podľa predloženej 

dokumentácie, zodpovedný projektant Ing. Vladimír Štancel. 

2. Žiadateľ zabezpečí, aby  počas prác nebola ohrozená plynulosť a bezpečnosť premávky na 

ceste č.III/2054. 

3. Materiál získaný  stavebnými prácami  nesmie byť ukladaný na  vozovku. Pri stavebnej 

činnosti neznečisťovať dotknutú pozemnú komunikáciu, v prípade  potreby je  nutné ju 

bezodkladne čistiť. 

4. Žiadateľ zabezpečí, aby počas prác súvisiacich s realizáciou  stavby v dotknutom  území 

nedošlo k poškodeniu  cesty č. III/2054 a ani jej súčastí, V prípade vzniku škody na majetku 

SC ŽSK je žiadateľ povinný  mu túto skutočnosť oznámiť a bezodkladne zabezpečiť 

odstránenie škody na vlastné náklady, prípadne prekonzultovať spôsob a postup pri odstránení 

škody. 

5. Žiadateľ je  zodpovedný  aj za prípadné  škody na majetku spôsobené tretím osobám, ktoré 

vzniknú v súvislosti  s realizáciou  stavby v cestnom  ochrannom pásme. 

6. Žiadateľ nesmie v cestnom ochrannom pásme umiestňovať iné stavby, zariadenia, prípadne  

vykonať takú úpravu povrchu pôdy, ktorá by zhoršila rozhľadové pomery v predmetnom 

úseku cesty, prípadne sťažovali údržbu cesty III/2054. 

7. Po ukončení prác v ochrannom pásme cesty žiadateľ zabezpečí, aby stavbou  narušený terén 

bol uvedený do pôvodného stavu a musí byť  zachované  funkčné odvodnenie  cesty. 

8. Za dodržanie podmienok v tomto rozhodnutí  zodpovedá žiadateľ. 

9. Žiadateľ je  povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku 043/2017/SCZSK-179 zo dňa 

14.07.2017. 
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10. Z dôvodu  potreby užívania pozemnej komunikácie (križovanie pozemnej komunikácie) iným 

než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré je určená, je žiadateľ povinný pred  

začatím stavebných prác požiadať cestný správny orgán  o vydanie povolenia na zvláštne  

užívanie  pozemných komunikácii v zmysle §8 cestného zákona. 

11. V prípade obmedzenia cestnej premávky na ceste č. III/2054 počas realizácie prác je  potrebné 

predložiť projekt dopravného značenia (vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom),  

schválený  príslušným dopravným inšpektorátom a požiadať o vydanie povolenia  na 

uzávierku  podľa §7 cestného zákona. 

12. V prípade  zmeny  dokumentácie  žiadateľ predloží novú žiadosť. 

13. OR PZ, ODI Čadca má právo stanoviť  dodatočné  podmienky  alebo uložené podmienky 

zmeniť ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem. 

 

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresné riaditeľstvo PZ Okresný dopravný 

inšpektorát, stanovisko zo dňa 27.09.2017 pod č. ORPZ-CA-ODI-38-274/2017 

ODI ORPZ v čadci  súhlasí s výnimkou  z cestného ochranného pásma cesty III/2054  pre 

účely územného konania stavby za podmienky, že stavba bude spĺňať  príslušné technické 

normy. V ďalšom stupni je potrebné  spracovať PD pre stavebné povolenie, ktorá  v prípade, 

že  stavbou dôjde k obmedzeniu plynulosti cestnej premávky, bude obsahovať aj projekt  

prenosného dopravného značenia. PD musí byť vypracovaná projektantom spôsobilým 

v oblasti dopravy a musí byť spracovaná v súlade s platnými normami, zákonmi 

a nariadeniami . Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Čadci si  vyhradzuje právo stanoviť 

dodatočné  podmienky alebo uložené podmienky zmeniť ak si to  vyžiada  bezpečnosť 

a plynulosť  cestnej premávky alebo verejný záujem. 

 

 

Žilinský samosprávny kraj vyjadrenie k DÚR zo dňa 10.08.2017 pod č.j05149/2017/OdaÚP-1 

ŽSK, odbor dopravy a územného  plánovania súhlasí s vydaním  územného rozhodnutia za 

dodržania nasledovných podmienok: 

 Dodržať podmienky, ktoré Vám stanovila Správa ciest ŽSK, ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina 

v liste č. 043/2017/SCZSK-179 zo dňa 14.7.2017 

 Dojednať so Správou ciest Žilinského samosprávneho kraja uzavretie  zmluvy o úhrade 

nákladov na vyvolané úpravy inžinierskych sietí, 

 Pred realizáciou stavby musí byť medzi Správou  ciest ŽSK a investorom , resp. dodávateľom 

stavebných prác  pre investora vyhotovený  protokol(zápis) o odovzdaní nehnuteľností  do 

užívania, pričom kópie  týchto zápisov budú bez zbytočného  odkladu zaslané  na Úrad ŽSK, 

 Po dokončení stavby  musí byť medzi Správou  ciest ŽSK a investorom , resp. dodávateľom 

stavebných prác  pre investora  vyhotovený protokol (zápis) o odovzdaní a prevzatí 

nehnuteľností  späť do užívania, pričom kópie týchto zápisov budú bez zbytočného  odkladu 

zaslané na Úrad ŽSK. 

 Po zrealizovaní  stavebných prác bude ŽSK investorom  bez zbytočného  odkladu  doložené 

porealizačné zameranie. 

 Stavebník je  povinný informovať ŽSK bez zbytočného odkladu o tom, že v katastri 

nehnuteľností bolo zapísané zákonné vecné bremeno podľa § 66 zákona č. 351/2011 Z.z.  

o elektronických komunikáciách. 

 ŽSK požaduje po  dokončení stavby od stavebníka  jednorazovú náhradu za  zriadenie  

zákonného vecného bremena v zmysle §66 zákona č. 351/2011 Z.z.  o elektronických 

komunikáciách. 

 V prípade že Vašou stavbou  zasiahnete  do akéhokoľvek pozemku mimo  cestného telesa, 

ktorého vlastníkom je ŽSK, požiadajte o vyjadrenie Odbor správy majetku ŽSK. 
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Krajský pamiatkový úrad Žilina,  vyjadrenie zo dňa 23.10.2017 pod č.j. KPUZA-2017/21647-

2/82339/KOP-2 

K predmetnej stavbe  Krajský pamiatkový úrad  Žilina, ako príslušný  orgán štátnej správy na 

ochranu pamiatkového fondu,   požaduje do územného  rozhodnutia a stavebného  povolenia 

zapracovať nasledovné: 
- Ak počas stavebných  prác dôjde k akémukoľvek  archeologickému nálezu hmotnej povahy, 

napr.  objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, 

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. 

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 

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. 

 

Obec Lopušné Pažite súhlas s ponukou spolupráce zo dňa 27.04.2017 pod č.j. 233/2016 

Obec Lopušné Pažite s uvažovaným zámerom súhlasí  za predpokladu dohody technických 

možností so spoločnosťou RIVERENT spol.s.r.o. 

 

Obec Dolný Vadičov, súhlas  zo dňa 19.4.2017 pod č.j. 89/2017 

Obec Dolný Vadičov vydala stanovisko v ktorom  s uvažovaným zámerom súhlasí. 

 

Obec Horný Vadičov, súhlas zo dňa 28.10.2016 pod č.j. OU-926/2016 

Obec Horný  Vadičov vydala stanovisko v ktorom  s uvažovaným zámerom súhlasí. 

 

SSE-Distribúcia a.s.  vyjadrenie zo dňa 07.12.2016 pod č.j. 4600030528 
Stredoslovenská energetika-Distribúcia a.s. Žilina (ďalej SSE-D) po  preskúmaní predloženej žiadosti 

č. 4600030528 predbežne súhlasí s využitím  podperných bodov SSE-D pre účely umiestnenia líniovej 

stavby elektronickej komunikačnej siete žiadateľa. SSE-D  upozorňuje žiadateľa, že nadzemné  

distribučné vedenie v intraviláne obce Lopušné Pažite je prevádzkované na podperných bodoch  len 

dočasne a SSE-D ho pri najbližšej  rekonštrukcii  uloží do zeme a podperné body zdemontuje. 

Montážne  práce na zariadení žiadateľa sú podmienené  uzavretím  zmluvného  vzťahu a dodržaním  

Všeobecných  a technických podmienok. Bez platnej zmluvy nie je možné začať montážne práce na 

podperné body SSE-D. Toto stanovisko slúži pre účely územného rozhodnutia resp. stavebného 

konania a je platné 12 mesiacov od  dátumu jeho vystavenia. 

Pred uzavretím zmluvného vzťahu je potrebné na SSE-D na posúdenie splnenia technických  

podmienok  predložiť realizačnú  projektovú dokumentáciu. 

 

SSE-Distribúcia a.s.  vyjadrenie zo dňa 07.12.2016 pod č.j. 4600030529 
Stredoslovenská energetika-Distribúcia a.s. Žilina (ďalej SSE-D) po  preskúmaní predloženej žiadosti 

č. 4600030529 predbežne súhlasí s využitím  podperných bodov SSE-D pre účely umiestnenia líniovej 

stavby elektronickej komunikačnej siete žiadateľa. SSE-D  upozorňuje žiadateľa, že nadzemné  

distribučné vedenie v intraviláne obce Dolný Vadičov je prevádzkované na podperných bodoch  len 

dočasne a SSE-D ho pri najbližšej  rekonštrukcii  uloží do zeme a podperné body zdemontuje. 

Montážne  práce na zariadení žiadateľa sú podmienené  uzavretím  zmluvného  vzťahu a dodržaním  

Všeobecných  a technických podmienok. Bez platnej zmluvy nie je možné začať montážne práce na  
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podperné body SSE-D. Toto stanovisko slúži pre účely územného rozhodnutia resp. stavebného 

konania a je platné 12 mesiacov od  dátumu jeho vystavenia. 

Pred uzavretím zmluvného vzťahu je potrebné na SSE-D na posúdenie splnenia technických  

podmienok  predložiť realizačnú  projektovú dokumentáciu. 

 

SSE-Distribúcia a.s.  vyjadrenie zo dňa 07.12.2016 pod č.j. 4600030530 
Stredoslovenská energetika-Distribúcia a.s. Žilina (ďalej SSE-D) po  preskúmaní predloženej žiadosti 

č. 4600030530 predbežne súhlasí s využitím  podperných bodov SSE-D pre účely umiestnenia líniovej  

stavby elektronickej komunikačnej siete žiadateľa. SSE-D  upozorňuje žiadateľa, že nadzemné  

distribučné vedenie v intraviláne obce Horný  Vadičov je prevádzkované na podperných bodoch  len 

dočasne a SSE-D ho pri najbližšej  rekonštrukcii  uloží do zeme a podperné body zdemontuje. 

Montážne  práce na zariadení žiadateľa sú podmienené  uzavretím  zmluvného  vzťahu a dodržaním  

Všeobecných  a technických podmienok. Bez platnej zmluvy nie je možné začať montážne práce na 

podperné body SSE-D. Toto stanovisko slúži pre účely územného rozhodnutia resp. stavebného 

konania a je platné 12 mesiacov od  dátumu jeho vystavenia. 

Pred uzavretím zmluvného vzťahu je potrebné na SSE-D na posúdenie splnenia technických  

podmienok  predložiť realizačnú  projektovú dokumentáciu. 

 

Slovenský vodohospodársky podnik š.p.,  vyjadrenie zo dňa 24.10. 2017  pod č. CS SVP OZ 

PN: Z hľadiska správcu toku Slovenský vodohospodársky podniku, štátny podnik, 

Odštepný závod Piešťany, (ďalej len SVP, š.p., OZ PN) dáva nasledovné vyjadrenie: 
S predloženým návrhom je možné súhlasiť pri dodržaní nasledovných podmienok: 

Situovanie podperných bodov sa plánuje osadiť pri vodohospodársky významnom 

vodnom toku Vadičovský potok (hydrologické číslo poradia 4-21- 06-4705, číslo 

správcovstva 239) a drobnom vodnom toku Bezmenný prítok Vadičovského potoka 

(hydrologické číslo poradia 4-21- 06-4717, číslo správcovstva 239/3). V zmysle zákona NR SR č. 

364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov a STN 75 2102 Úpravy riek a tokov požadujeme 

rešpektovať ochranné pásmo vodného toku min. 4,0 m a všetky podperné body umiestňovať za 

hranicu ochranného pásma vodných tokov. Pobrežné pozemky sú definované do 5,0 m od aktuálnej 

brehovej čiary pri drobnom vodnom toku a do 10,0 m pri vodohospodársky významnom vodnom toku. 

Brehová čiara je v zmysle zákona definovaná ako priesečnica brehu a maximálnej hladiny vody, ktorá 

ešte stačí pretekať korytom bez toho, aby sa vyliala do priľahlého územia. V ochrannom 

pásme nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami,manipulácia s 

látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí. Požadujeme doručiť situáciu so 

zakótovanými odstupovými vzdialenosťami od aktuálnej brehovej čiary vodných tokov. Počas 

realizácie stavby požadujeme, aby sa použitý materiál a vzniknutý odpad ukladal a skladoval mimo 

pobrežných pozemkov. K zahájeniu a ukončeniu realizačných prác pri vodnom toku žiadame prizvať 

zástupcu SVP, š.p., OZ PN, SPSV I. Púchov, ÚK Čadca, kancelária Žilina – Ing. Leštachová, kontakt 

0903 474 941. V prípade, ak bude podperný bod umiestnený na parcele vo vlastníctve SR v správe 

SVP, š.p., požadujeme uzatvoriť na OZ Piešťany, Odbor správy majetku (ústredňa 

033/7764111) zmluvu o zriadení vecného bremena. Po ukončení častí stavieb v dotyku s vodným 

tokom bude potrebné doručiť projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia spolu s geodetickým 

zameraním aj v digitálnej podobe. Upozorňujeme, že na stavbu bude potrebný súhlas orgánu štátnej 

vodnej správy – OÚ Kysucké Nové Mesto, Odbor starostlivosti o životné prostredie. 

SVP, š.p., v zmysle zákonov NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a č. 7/2010 Z.z. oochrane pred 

povodňami, v znení neskorších predpisov, nezodpovedá za prípadné škody spôsobené mimoriadnou 

udalosťou - účinkami vôd, splavenín a ľadu. 

 

Okresný  úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, vyjadrenie k projektu stavby pod č. OÚ-ZA-

PLO-2017/044476-2/Val 

Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor vydal stanovisko v ktorom  s vydaním 

územného rozhodnutia pre stavbu súhlasí  za splnenia  nasledovných podmienok: 
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Počas realizácie prác budovania pasívnej  optickej siete v uvedených obciach nesmie  

dochádzať k umiestňovaniu, či znečisťovaniu lesných pozemkov. V prípade zásahu do   

lesných  pozemkov je potrebné  postupovať v zmysle §5 v nadväznosti na §7 ods.1 zákona 

o lesoch v zn.  nesk. predpisov. 

 

15. Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona 3 roky odo dňa, kedy 

nadobudlo právoplatnosť. 

 

16.  Toto rozhodnutie  je  záväzné aj pre  právnych  nástupcov  účastníkov konania. 

 

17. Podľa ust. § 56 písm.b) stavebného zákona pri nadzemných a podzemných vedeniach  

elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov sa 

stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje. Toto právoplatné územné rozhodnutie  

oprávňuje navrhovateľa uskutočňovať stavbu. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 
Navrhovateľ: AnTechNet s.r.o.,  so sídlom 1. mája 58 , 024 01 Kysucké Nové Mesto  podal 

na tunajšom stavebnom  úrade dňa 20.09.2017  návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 

líniovej  stavby : „ FTTH  Lopušné Pažite-Dolný Vadičov-Horný Vadičov “, na pozemku – 

líniová stavba ( parcelné čísla sa neuvádzajú)   v katastrálnom území Radoľa, Lopušné Pažite, 

Dolný Vadičov, Horný Vadičov.  Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie.     

               Obec Radoľa, ako príslušný stavebný úrad listom zo dňa 02.10.2017 pod č.j.  

183/2017-01 v súlade s  ust. §36  ods. 4 stavebného zákona oznámil  verejnou vyhláškou  

začatie územného konania  všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 

štátnej správy a zároveň nariadil k predloženému návrhu ústne pojednávanie.  

   Ústne pojednávanie sa uskutočnilo dňa 20.10.2017. V uskutočnenom konaní neboli 

uplatnené námietky  účastníkov konania.  

V konaní sa preukázalo, že navrhované umiestnenie stavby zodpovedá starostlivosti o životné 

prostredie. V uskutočnenom  konaní boli zabezpečené stanoviská dotknutých orgánov, na  

základe ktorých bolo posúdené , že navrhovaným umiestnením stavby a účinkami jej užívania 

nie sú ohrozené verejné záujmy chránené stavebným zákonom a osobitnými predpismi ani nie 

sú neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov 

konania. Požiadavky a podmienky  vyjadrené v stanoviskách dotknutých orgánov boli 

zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. 

            Navrhovateľ uhradil správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. 

o správnych poplatkoch, v znení neskorších noviel  pred vydaním tohto rozhodnutia. 

           Na základe výsledkov uskutočneného konania bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené 

vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

 

P o u č e n i e : 
            Proti tomuto rozhodnutiu môžu podať účastníci konania  odvolanie v lehote  do 15 dní 

odo dňa jeho doručenia na  Obec  Radoľa /adresa: Obecný úrad Radoľa, Vadičovská cesta 4 , 

023 36 Radoľa/. O odvolaní rozhodne Okresný  úrad Žilina , Odbor výstavby a bytovej 

politiky.  
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Rozhodnutie  je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku. 

 

 

 

 

 

                                                                                  Ing. Anton Tkáčik 
                                                                                         starosta obce 
 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky. Rozhodnutie  musí byť vyvesené po dobu  

15 dní na úradnej tabuli  obcí Radoľa, Lopušné Pažite, Dolný Vadičov a Horný Vadičov spolu 

s grafickou prílohou situácie umiestnenia stavby. 

 

Vyvesené dňa :     16.11.2017 

Zvesené dňa :       ..................................................... 

 

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu obce 

potvrdzujúci vyvesenie a zvesenie: 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

Účastníkom konania: 

1) AnTechNet s.r.o., 1. Mája  č. 58, 024 01  Kysucké Nové Mesto 

2) Účastníkom konania– verejnou vyhláškou 

Dotknutým orgánom: 

3) SSE-Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

4) SEVAK a.s. Bôrická cesta  1960, 010 57 Žilina 

5) SPP-Distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11  Bratislava 

6) Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
7) Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina 

8) Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Predmestská 

1613, 010 01 Žilina 

9) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Kysuce, A. Hlinku 2621, 022 01 

Čadca 

10) Okresné riaditeľstvo  Policajného zboru okresný dopravný inšpektorát, Palárikova 

977/25, 022 01 Čadca 

11) Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, Litovelská 1218, 024 01  Kysucké Nové Mesto, 

odbor starostlivosti o životné prostredie,  odbor  civilnej obrany a krízového riadenia 

12) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Palárikova 1156, 022 01 Čadca 
13) Obec  Radoľa, 023 36 Radoľa č.4 

14) Obec Lopušné Pažite, 023 36 Lopušné Pažite č. 102 

15) Obec Dolný Vadičov, 023 45 Dolný Vadičov č. 123 

16) Obec Horný Vadičov, 023 45 Horný Vadičov č. 160 

Príloha : situácia umiestnenia stavby 

 

 

Kópia : spis  


