
OBEC DOLNÁ TIŽINA 
Obecný úrad 

813 §4 DOLNÁ TIŽINA 
c. 20! 3/13120/SÚ/Za voVaríne dňa 14.03.2014 

R O Z H O D N U T I E 
O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY 

Obec Dolná Tižina ako príslušný orgán podľa § 13 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb, 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s §119 zákona t 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších noviel, 
prerokoval žiadosť stavebníka podľa §§ 88 ods. 1 písm. b/, 88a/ ods. 1, stavebného zákona, 
a vykonávacích predpisov v konaní o dodatočnom povolení stavby a po preskúmaní rozhodol 
tak, že vlastníkovi nepovolenej stavby: 

TES MÉDIA, s.r.o., Žilina, Kragujevská 3754/4 , 

v katastrálnom území Dolná Tižina sma pozemkoch pare, č,..... líniová stavba, 
v katastrálnom území Krasôany na pozemltseb pare, č...... líniová stavba, 

kii ktorým iné právo iné právo podľa § 139 ods. 1/ písm. c/ stavebného zákona v zmysle 
ustanovenia § 66 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, 

stavbu: „Opt ické prepojen ie Dolná Tižina - in te rne t" , 

podľa § 88a/ ods, 4/ stavebného zákona 

DODATOČNE P O V O Ľ U J E 

už vykonané stavebné práce na stavbe v rozsahu: stavba ukončená. 

Rozhodnutie 
Vybavuje: Jng. Janka Švábiková Zaťkova 
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popis vedenia trasy: 
V obci Krasňany, časti „Na Hámre'' je na stĺpe el. vedenia ukončená trasa káblového 
distribučného systému (KDS). Tu sa pripája nové vedenie, ktoré pokračuje pozdĺž cesty do 
časti „Koncom do Závozu". Pokračuje časťou Požite, kde križuje potok Kúr (trasa na situácii 
vyznačená červenou farbou). Ďalej trasa pokračuje v katastrálnom území Dolná Tižina 
v častiach Požite a častiach Od Požite. Ukončenie vedenia trasy je napojením na existujúce 
vzdušné optické vedenie častí Za hlbokým (trasa na situácii vyznačená zelenou farbou) 
Celková dĺžka trasy je cca 1290 m. 

Podmienky pre úplné dokončenie stavby, vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov 
a statnej správy: 

Obvodný úrad živelného prostredia v Žiline, orgán ŠS ochrany prírody a krajinv 
Vyjadrenie zo dňa 06.02.2013 pod č. í900/2013/255. súhlasné stanovisko za dodržania 
podmienok: 
1. Rešpektovať krovitý porast rastúci pri miestnej komunikácii - kú. Krasňany, pozemok pare. KNC 

č. 1298, na ktorej je navrhované riešenie pomocou betónových stĺpov; 
2. Zrealizovať výsadbu drevín v kú na pozemku pare. č. 1285 a 1280/2 KN C, nasledovne-

' dmadi( brehmý porast - od miestnej komunikácie k brodu - kvalitnými odrastkami s výškou 
minimálne 1,50m (obaľovaní sadenice) v druhovom zložení; jelša lepkavá (Alnus glutinosa) - 6Ls -
umiestniť bližšie k brodu, lipa malolistá (Tilia cordata) - 4ks umiestniť bližšie k miernej 
komunikácii. Za vodným tokom, od brodu smerom k svahu, vysadiťjetšu lepkavú (Alnus glutinosa) 
- 4ks a čerešňu vtáčiu (Cerasus avium) 2ks. Obnoviť drevinový porast na svahu drevinami• lipa 
malolistá ( Ti ha cordata) 4 ks päta svahu, čerešňa vtáčia (Cerasus avium) - 4 ks • v strednej časti 
svahu, k rozhraniu svahu a ornej pôdy: bazu čiernu (Sambucus nigra) - 8ks. 

3. Náhradnú výsadbu uskutočniť v priebehu roka 2013 z dôvodu zamedzenia rozširovania inváznych a 
nepôvodných druhov rastlín na uvoľnené plochy a tvorby eróznych rýh na obnaženom svahu; 

4. Zabezpečiť následnú starostlivosť o výsadbu po dobu 3 rokov, v prípade neujatia sadeníc zrealizuje 
dosadbu; 

5. Informovať Správu ;NP Malá Fatra o termíne náhradnej výsadby 7 dni vopred a výsadba sa 
uskutoční za prítomnosti pracovníka Správy NP Malá Fatra. 

Obvodný á rad životného prostredia v Žiline, orgán ŠS ochrany prírodv a krajiny 
Vyjadrenie zo dňa 14.01,2013 pod č. 1900/20 i 3/240, záväzné stanovisko podľa § 27 zákona 
č. 364/2004 Z.z. o vodách, za dodržania podmienok: 
Križovanie vodného toku bude vybudované v zmysle projektu. 

Okresné riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru, Žilina 
Vyjadrenie zo dňa 14.01.2013 pod d. ORHZ-ZA1-66/2013, súhlasné stanovisko bez 
pripomienok; v kolaudačnom konaní žiadame predložiť nami overený projekt stavby. 

Podmienky pre užívanie stavby; 
Stavba bude ukončená spolu s úpravami v zmysle vyjadrenia Obvodného úradu životného 
prostredia v Žiline najneskôr do 30.09.2014 a po jej ukončení podá stavebník návrh 
v zmysle § 79 stavebného zákona, na vydanie kolaudačného rozhodnutia. K návrhu predloží 
porealizaené vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií Štátnej správy, rozpočtová ná lad 
stavby, porealizačné zameranie stavby. 

Rozhodnutie 
Vybavuje: ľng. Janka Svábiková Zaťkova 
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Námietky účastníkov konania; 
Oznámenie o začatí konania malo povahu verejnej vyhlášky a bolo vyvesené na úradnej 

tabuli obce Dolná Tižina, obce Krasôany, Zákonom stanovenej lehote neboli vznesené 
námietky účastníkov konania, ani uplatnené žiadne stanoviská. 

Za vydanie stavebného povolenia bol uhradený správny poplatok v zmysle zákona č. 
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. 

V zmysle § 70 stavebného zákona stavebné povolenie Je záväzné a j pre právnych 
nástupcov účastníkov konania. 

O d ô v o d n e n i e . 

Obec Dolná Tižina ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 119 stavebného /ikona, 
oznámil podľa § 88a'' stavebného zákona začatie stavebného konania všetkým známym 
účastníkom konania, dotknutým organizáciám a orgánom štátnej správy. 

Oznámenie o začatí konania malo povahu verejnej vyhlášky a bolo vyvesené na 
úradnej tabuli obce Dolná Tižina, Krasňany. 
Stavebný úrad^ v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predložená žiadosť TES 
MÉDIA, s.r.o. Žilina, Kragujevská 3754/4, z hľadísk uvedených v §§ 88a/, 62, 64 stavebného 
zákona a bolo zistené, že povolením stavby „Optické prepojenie Dolná Tižina - internet" na 
pozemkoch pare. č. ...... líniová stavba kat. územie Dolná Tižina, na pozemkoch pare. č 
líniová stavba kat. územie Krasňany, nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane 
obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania. 
Dokumentácia stavby, bola vypracovaná oprávnenou osobou, ktorá zodpovedá za technické 
riešenie projektu stavby, za správnosť á úplnosť vypracovania PD aj za jej realizovateľnosť. 
Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Žiadateľ predložil 
ku žiadosti o vydanie stavebného povolenia iné právo podľa § 139 ods. II písm, c/ 
stavebného zákona, v zmysle ustanovenia § 66 zákona č, 351/2011 Z.z. o elektronických 
komunikáciách. 
Posúdenie stavby si podľa § 64 vyhradili orgány Štátnej správy: Ministerstvo dopravy 
výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Žilina 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina, Stredoslovenská energetika - Distribúcia, 
a, s, Žilina, Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia, a, s, Žilina, Obvodnv úrad 
Životného prostredia Ž i l ina -SS ochrany vôd, - ŠS OPaK, - S vodná správa, OR Hasičského 
a záchranného zboru Žilina, Slovák. Telekom, a.s. Žilina, Telefónica 0 2 Slovakia, s.r.o,. 
Banská Bystrica, Orange Slovensko, a.s., Banská Bystrica, 

Predložené stanoviská si navzájom neodporovali, boli skoordinované, zahrnuté do 
podmienok tohto rozhodnutia. Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by 
bránili povoleniu stavby. 

Rozhodnutie 
Vybavuje: Ing. Janka Švábiková Zaťkova 
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P o u č e n i e : 
Podľa § 54 zákona č. 71/3967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno 

podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec Dolná Tižina, 
Obecný úrad, 013 04 Dolná Tižina. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor 
výstavby a bytovej politiky. Rozhodnutie je možné preskúmať súdom podľa príslušných 
ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. 
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Mgr./Ánton ĎURkNA 

starosta obce 

ľgtojQzhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle S 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 
o j g j ž g o m k M ä n J ..(správny poriadok), v znení neskorších predpisov, a vyvesí sa na dobu 15 
dni na úradnú tabuľu obce Dolná Tižina. Krasňany. Posledný deň teito iehotv ie dňom 
doručenia. 

Vyvesené dňa 

Zvesené dňa 
Odtlačok pečiatky, podpis 

Rozhodnutie sa doručí: 
1. TES Média, s.r.o., 010 01 Žilina, Kragujevská 3754/4 
2. Inp. Vladimír Štancel, STEP-el. proj., Žilinská cesta 63, Lietavská Lúčka 
3. S Ú - pre spis 

Na vedomie: 
4. SSB-D. a.s. Žilina, Pri. Rajčianke 2927/8 
5. Obvodný úrad ŽP Žilina Nám, M.R. Štefánika 1- ŠS ochrany vôd 
6- - ŠS v odpadovom hospodárstve 
7- - ŠS OPaK 
8. SEVAK, a.s. Žilina Bôrická cesta 1960 
9. OR Hasičského a záchranného zboru Žilina Nám, požiarnikov 1 
10. MD, V a RR SR, Útvar vedúceho hygienika, odd. obi. hygienika, Žilina Hviezdoslavova 48 
11. Slovák Telekom, Žilina ul. Poštové 1 
12. SPP-D, a.s. Žilina, Závodská cesta 26/2949 
13. SSE-D, a.s, Žilina ul. Pri Rajčianke 
14. Orange Slovensko, a.s., UC2,974 05 Banská Bystrica ul Zvolenská 21 
15. Telefónica Slovakia, s.r.o., 974 01 Banská Bystrica, Na Troskách 25 

Rozhodnutie 
Vybavuje: Ing. Janka Švábiková Zátková 
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