
OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA 
Odbor starostlivosti o životné prostredie 

Odde len i e o c h r a n y pr írody a vybraných z lož iek ž i v o t n é h o prostredia 
N á m . M . R . Š t e f á n i k a I . 0 1 0 0 1 Ž i l i n a 

R O Z H O D N U T I E 

Číslo: OU-ZA-OSZP3-2016/039901 -004/Kri Žilina 12.12.2016 

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako 
príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii 
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej 
starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona číslo 525/2003 Z.z. o štátnej správe 
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako špeciálny 
stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 61 písm. a) a písm. c) zákona číslo 
364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov (vodný zákon), s použitím ustanovenia § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva 

S T A V E B N É P O V O L E N I E 

pre stavebníka: Obec Krasňany, IČO: 00 321 401, so sídlom Obecný úrad Krasňany 22. 013 
03 Varín, v stavebnom konaní po prerokovaní s dotknutými orgánmi a so známymi 
účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona a v súlade s ustanovením 
§ 66 stavebného zákona rozhodol takto: 

Vodná stavba: „Súbor protipovodňových opatrení v Krasňanoch" navrhovaná na 
pozemkoch pare. č. KN-C 1325, 447/1, 6/11, 449, 1332/1, 277/1, 277/2, 269, 274, 1332/5, 
271/2, 275, 1118/3, 1119/1 v katastrálnom území Krasňany sa podľa § 26 vodného zákona 
v súčinnosti s § 66 stavebného zákona 

p o v o ľ u j e . 

Stavba pozostáva: 
Protipovodňová ochrana - úprava toku Jedľovina v km 2,268.5 - 2,520.5 
Dĺžka úpravy toku 234 m. 
Prietočná kapacita koryta QN = 19,1 m3.s*', daná súčtom Q ioo+vlastného povodia Jedľoviny 
a povodňovým prítokom z Kúra cez rozdeľovač. 
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Smerové pomery sú do značnej miery dané pôvodnými, iba korigujú veľkú krivosť 
niektorých oblúkov. Použité sú kruhové oblúky polomerov 20 - 75 m, iba v j ednom krátkom 
úseku protismerné polomeru 12 a 16 m. Medzipriamky sú v celk. dĺžke 48,73 m. 

Sklonové pomery - sú konštantné 35%o v km 2,298 - 2,483, len na ZÚ a v km 2,375-2,382 sú 
krátke skizové úseky. Dlhší sklzový úsek v sklone 7l96o j e v km 2,483 - 2,520. Všetky zmeny 
sklonu nivelety sú stabilizované betónovými pásmi (5 ks), konštantný sklon 35%o 
guľatinovými pásmi vo vzdialenostiach po 12 m. 

Opevnenie dna - len v sklzových úsekoch, záhozom na filtri z geotextílie, so strelkovým 
prehĺbením v osi a účinnou drsnosťou 0,2 - 0,3 m. Hrúbka opevnenia dna v osi jej 0,50 m, 
pod dolným betónovým pásom sklzových častí 0,60 m. 

Opevnenie brehov - v km 2,286.5 - 2,418 (ľavý breh po km 2,442) opornými múrmi z betónu, 
na líci z dielcov IZT 18/10 - K a o b k l a d n ý m kamenným murivom. Oporné múry sú 
dilatované polystyrénom vo vzdialenostiach po 10 m, odvodnenie rubu j e rúrkami PVC 0 80 
mm vo vzdialenostiach po 3.0 m. V km 2,418 - 2,520.5 j e opevnenie z lomového kameňa 
nasucho - pätka a časť brehu v šírke 1,0 m záhozom, ostatná časť kamennou rovnaninou. 
V celej dĺžke úpravy j e brehové opevnenie nad vypočítanou výškou profilu podľa zakrivenia 
oblúkov prevýšené o 0,15 - 0,45 m. 

Guľatinové pásy - dvojité, zodkôrnene j guľatiny 0 350 mm, majú v osi výrez 1,5x0,1m, 
kotvené drevenými pilótami. Pod pásmi je záhozové opevnenie dna hrúbky 0,50 m so 
zahĺbenou čelnou pätkou. V úsekoch konštantného sklonu 3596o j e spolu 14 pásov, v sklzovom 
úseku 2,483 - 2,520 - 5 pásov. 

Schody - v úprave s opornými múrmi sú vo vzdialenosti cca 30 - 50 m, bočné s podestou 
v päte brehového opevnenia striedavo ľavo - pravobrežné, v úprave lomovým kameňom 
nasucho sú čelné, na oboch brehoch, vzdialené od seba 61,5 m. 

Doprovodný brehový pás - bude realizovaný obojbrežnou radovou výsadbou odrastkov jaseňa 
štíhleho vo vzdialenostiach po 2,0 m v línií cca 2,0 m za hranou brehového opevnenia - spolu 
222 ks. 

SO 01 - Regulácia Mlynského potoka 

Úprava Mlynského potoka podchycuje prevažne priesakové vody z pôvodného mlynského 
náhonu, ale najmä prívalové zrážkové vody z gravitujúceho územia nad miestnou 
komunikáciu Krasňany - Púpov. 
Dĺžka úpravy Mlynského potoka - 93,40 m. 
Prietočný profil j e dimenzovaný na max. odtok z gravitujúcej plochy Q m a x

 = 2,14 m3.s"' 
s bezpečnosťou 0,10 m nad hladinou pri tomto prietoku. 

Rozsah úpravy: výustná trať Mlynského potoka v km 0,061 - 0,154.4 v úzkom koridore, 
vymedzenom pravobrežným oplotením záhrad a vyšším svahom na ľavom brehu. Na konci 
úpravy bude sedimentačný bazén a rúrový priepust, nahrádzajúci nevyhovujúci . 

Smerové pomery - diktované krivosťou vymedzeného pruhu sú riešené kruhovými oblúkmi 
polomerov R = 20-30 m, na konci úpravy len 6,0 m a medzipriamkami v celkovej dĺžke 54,68 
m. 
Sklonové pomery - nivelety toku sú 20-35 %o, v sklzových úsekoch na Z Ú a K Ú 110 a 100%o. 

Úprava koryta - l ichobcžníkovým profilom základného rozmeru: šírka v dne 0,80 m, vrchom 
1,65 m, hĺbka profilu 0,70 a 1,00 m (pravý, ľavý breh). 
Opevnenie profilu j e betónové vystužené KARÍ sieťovinou, dilatované v poliach dĺžky 5,80 
m, odvodnenie rubu ľavobrežného múru rúrkou 0 5 0 mm po 2,90 m. 

Betónové pásy - budú na sklzovom úseku v km 0,063.5 a 0,075. 
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Sedimentačný bazén - v km 0,144 má zachytiť splaveniny na prístupnom mieste nad úsekom 
v malom pozdĺžnom sklone. Zahĺbený oproti nivelete bude 0,40 m, vymedzený opornými 
múrmi avý tokovým čelom priepustu. Prístupný pre údržbu bude schodmi na vzdúvacom 
prahu, na korune pravobrežného múru a výtokového čela priepustu bude trojmadlové oceľové 
zábradlie. 

Rúrový priepust DN 600 mm, dlhý 4,00 m nahrádza nevyhovujúci 0 300 mm. Rúry TZP 
60/200 budú obetónované betónom C16/20 s KARI sieťovinou. 

Koryto nad priepustom - na KÚ v dĺžke 5 m bude opevnené ako dole s rozmermi: šírka v dne 
0,60 m, vrchom 1,30 m, hĺbka profilu 0,70 m. 

SO 02- Zavodnenie Obecného potoka 

Revitalizácia suchého koryta, ktoré prechádza cez dolnú polovicu obcc (ulica SNP) 
privedením vody z podzemného privádzača, kanálového charakteru z korugovaných rúr DN 
300 mm s 8 ks revíznymi šachtami na trase, vtokovou privádzacou šachtou avýus tným 
objektom do bývalého koryta Obecného potoka. 

Gravitačné prívodné potrubie je navrhnuté z potrubia korugovaného PVC-U DN 300 mm 
tesneného gumovými prúžkami a povedie vodu z odberného objektu v trase dlhej 274 m 
(ulicou SNP) do suchého koryta Obecného potoka. Sklon trasy zavodňovacieho potrubia bude 
v smere od odborného objektu 9%o, 16%o, 39%o, 21,50 %o a 2%o pri zaústení do existujúceho 
suchého koryta Obecného potoka. 
Na zavodňovacom potrubí bude osadených 8 ks kanalizačných šácht z prefabrikovaných 
dielcov vnútorného priemeru 1 000 mm s liatinovými poklopmi (Š1-Š8). 

Odberný objekt - vtoková šachta umožňuje reguláciu prípadne a j uzavretie prítoku do 
privádzača. Vtoková šachta j e navrhnutá zo železobetónovej konštrukcie, krytá 
uzamykateľným oceľovým dvojkrídlovým poklopom, prístup j e oceľovými stúpadlami. 
Spojenie s aktuálnou hladinou vody v Jedľovine j e odsekom korugovanej rúry DN 600 mm, 
vysokým 0,35 m tak, aby bol ku vtokovému otvoru privádzaný a j pri malom plnení na 
Jedľovine čo najväčší objem vody. Vtok otvoru do privádzača je krytý hrablicovým košom, 
prietok otvorom j e ovládaný ľošňovým stavidlom s tiahlom . 

Výustný objekt zaústi odvedené vody z Jedľoviny do suchého koryta Obecného potoka, ktoré 
je dostatočne hlboké. Výustný objekt bude tvoriť odrezané potrubie z korugovanej rúry DN 
300 mm. v uhle cca 1:1,5 uloženej na betónovom základe C16/20 s obetónovaním. 

Na umiestnenie stavby „ Súbor protipovodňových opatrení v obci Krasňany" vydala 
Obec Dolná Tižina, Spoločný obecný úrad so sídlom vo Varíne ako príslušný stavebný úrad 
podľa § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov, rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom č.j. 
2016/16453/SÚ/Li zo dňa 21.09.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.10.2016. 

Na uskutočnenie vodnej stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej s tavebným úradom v stavebnom 
konaní, ktorú vypracovali: Ing. Pavol Moťovský, Ing. Dušan Grék, Ing. Vladimír Páv -
odborne spôsobilé osoby a ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. 
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Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia s tavebného úradu. 
Projektovú dokumentác iu v j e d n o m vyhotovení si ako súčasť spisu ponecháva tunajší 
úrad. 

2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou 
osobou na to oprávnenou. 

3 . Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týka júce sa bezpečnosti práce a 
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 

4. Pred začat ím stavby j e stavebník povinný vytýčiť na s tavenisku všetky podzemné 
vedenia, ktoré sa v z á u j m o v o m území nachádzajú, ich správcami. Vytýčenie vedenia 
rešpektovať tak, aby nedoš lo k ich poškodeniu. Po obnažení vedenia pr izvať zástupcu j eho 
správcu ku kontrole, či toto nie j e poškodené. Taktiež prizvať zástupcu k zásypu vedenia. 
Zemné práce v blízkosti vedenia oznámiť bezodkladne j eho správcovi . 

5. Pri stavbe a j e j uskutočňovaní musia byť dodržané us tanovenia § 48 s tavebného zákona 
upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb, vyhláška č. 532/2002 Z.z. a príslušne 
technické normy. 

6. Stavbu bude uskutočňovať zhotovíte! ' stavby - oprávnená právnická a lebo fyzická osoba -
ktorý bude určený vo výberovom konaní. Stavebník v lehote do 15 dní od uskutočneného 
výberového konania oznámi s tavebnému úradu meno (názov) a adresu zhotoviteľa stavby, 
ktorý zároveň zabezpečí odborný dozor nad uskutočňovaním stavby. 

7. Pred začat ím realizácie s tavebných prác na objektoch vodného hospodárstva križujúcich 
pozemnú komunikác iu a v súbehu s ňou - v telese tej to komunikác ie v katastrálnom území 
Krasňany, je s tavebník povinný si vyžiadať od prís lušného správneho orgánu - povolenie 
na zvláštne užívanie cesty (pozemnej komunikácie) . 

8. Na stavbe môžu byť použité len vhodné s tavebné výrobky v sú lade so zákonom č. 
90/1998 Z.z. o s tavebných výrobkoch. 

9. Počas výstavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť stavebný denník od prvého dňa 
prípravných prác až po ukončenie s tavebných prác. Stavebný denník spolu s overenou 
projektovou dokumentác iu mus í byť kedykoľvek prístupný na s tavbe pri výkone štátneho 
stavebného dohľadu. 

10. Stavebník j e povinný oznámiť začatie stavby na tunajší úrad. 
11. Odstraňovanie s t romov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v 

inundačných územiach j e možné len na základe povolenia v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov. 

12. Pri realizácií s tavby musia byť dodržané nasledovné podmienky: 

Slovensky vodohospodársky podnik, š. p., r iaditeľstvo odš tepného závodu Piešťany -
vyjadrenie zo dňa 31 .08 .2016. pod č. CS SVP Q Z PN1916/157 CZ 244593/2016: dáva 
k stavbe nasledovné s tanovisko: 
Úprava toku Jedľovina v km 2,268.5 - 2,520.5 

- Vodný tok Jedľovina j e drobný vodný tok, hydrologické číslo poradia: 4-21-05, Číslo 
v sp rávcovs tve : 34. 

- Vodný tok j e v predmetnom území evidovaný na pozemkoch K N - C p. č. 1332/1 
a 1332/5, druh pozemku vodná plocha, KN-E p. č. 1332/1 a 1332/6, LV č. 997 (SPF, 
Bratislava), k. ú. Krasňany. 

- V zmys le zákona č. 7/2005 Z. z o ochrane pred povodňami j e pred začia tkom prác 
potrebné spracovať povodňový plán zabezpečovacích prác, ktorý j e potrebné 
odsúhlasiť s SVP , š.p., O Z Piešťany. 
Vybudovanie opatrenia na ochranu pred povodňami zos távajú v správe a údržbe 
investora. Spravovanie bude prevádzkovateľ vykonávať v zmys le ustanovení § 47 ods. 
3 a § 53 zákona N R S R č. 364/2004 Z. z. o vodách v p la tnom znení. 
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- Prenájom, resp. výpožičku vodného toku, či j e h o uceleného úseku v zmysle § 51 ods. 2 
písm. a) zákona N R SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v p la tnom znení ž iadame doriešiť 
prostredníctvom riaditeľstva SVP, š.p.. Banská Štiavnica. 

- Upozorňujeme: Pri úprave vodného toku príde k trvalým záberom, na ktoré ž iadame 
požiadať o zmenu kultúry na vodnú plochu. 

SO-Ol Regulácia Mlynského potoka: 
- Vodný tok Mlynský potok (Mlynský náhon) je evidovaný na pozemku K N - C p . . 1325 

druh pozemku vodná plocha, KN-E p. č. 1325, L V č. 995 (Obec Krasňany) k. ú. 
Krasňany. Vodný tok j e evidovaný v katastrálnej mape ako vodná plocha, ale na 
vodohospodárskej m a p e n i e j e evidovaný ako vodný tok. 

- K SO-Ol nemáme pr ipomienky. 

S 0 - 0 2 Zavodnenie Obecného potoka: 
- Odberný objekt požadujeme vybudovať tak, aby na vodnom toku Jedľovina bol 

zabezpečený min imálny zosta tkový prietok, v zmysle platných údajov SI IMÚ. 
- Na odbernom objekte bude osadená vodotečná lata s vyznačením výšky minimálneho 

zostatkového prietoku. 
- Odberný objekt bude osadený min. 2,0 m od brehovej čiary vodného toku. 
- Začiatok prác oznámiť Správe povodia stredného Váhu I Púchov, úseková kancelária 

Žil ina - Ing. Gábor , č. t. 0903 403 220, nášho zástupcu prizvať ku kolaudačnému 
konaniu. 

- Správca vodného toku si vyhradzuje právo v prípade potreby zasahovať do s tavebných 
prác (pri úprave vodného toku Jedľovina a odberného objektu na vodnom toku 
Jedľovina. 

- Pri ob jekte S 0 - 0 2 doplniť odberný objekt a odsúhlasiť ho so Správou povodia 
stredného Váhu I Púchov, úseková kancelária Žilina, do vydania s tavebného povolenia. 

Slovensky vodohospodársky podnik, š. p.. Odštepný závod Piešťany, Správa povodia 
stredného Váhu I. - vyjadrenie č. CZ 27738/2016 zo dňa 05.10.2016, súhlasí s vydaním 
stavebného povolenia na horeuvedenú stavbu za nas ledovných podmienok : 

- Požadu jeme dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení CS SVP O Z PN 
1916/157/ C Z 24459/2016 zo dňa 31.08.2016. 

- K odovzdaniu staveniska prizvať nášho zástupcu, Ing. Michal Gábor , tel.:0903 
403 220. 

- SVP š.p., SPSVI . Púchov si vyhradzuje právo vykonávať dozor na realizácii stavby. 
SVP š.p. nezodpovedá za škody spôsobené mimor iadnou udalosťou. 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.. Ži l ina - vyjadrenie zo dňa 27.07.2016 pod č. 
0 1 6 3 7 0 0 1 4 6 6 8 / 2 0 1 6 / M H a : pri dodržaní nasledovnveh podmienok : 

- V z á u j m o v o m území s tavby sa nachádzajú trasy verejných vodovodov LT DN 
100mm, H D P E D N lOOmm a verejné kanalizácie P V C D N 3 0 0 m m v našej správe. 

• Ž iadame akceptovať polohu vodohospodárskych zariadení v našej správe a prevádzke. 
Pred zahájením zemných prác požadujeme pr iamo v teréne vytýčiť naše podzemné 
vedenia (verejný vodovod , verejnú kanalizáciu). Vytýčenie Vám cez objednávku 
vykoná naša organizácia. 

- Pri dotyku predmetnej stavby s V V požadujeme dodržať min imálne vzdialenosti 
s tanovené v STN 73 6005, ako aj vzdialenosti určené k ochrane vodovodného 
potrubia. 
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- Doporučujeme dodržať ochranné pásma verejného vodovodu a kanalizácie v zmysle 
zákona 442/2002 §19 zb.z.. odst. 2a - t.j. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja 
vodovodného a kanalizačného potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode 
a kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane a 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného 
okraja vodovodného a kanalizačného potrubia na obidve strany pri verejnom 
vodovode a kanalizácii nad priemer 500 mm vrátane. 
V pásme ochrany j e zakázané: vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať 
konštrukcie - iné podobné zariadenia, vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup 
k verejnému vodovodu, kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav. 

- Upozorňujeme investora stavby, že v záujmovom území stavby sa nachádzajú 
vodovodné prípojky D 32mm a kanalizačné prípojky DN 150mm, ktoré nie sú v našej 
správe. 

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia - vyjadrenie zo dňa 21.07.2016 pod č. QU-ZA-
OSZP3-2Q16/030362-002/Bal; nemá námietky k vydaniu stavebného povolenia 
k predmetnej výstavbe za predpokladu rešpektovania stanovených podmienok: 

- Všetky zásahy do vodných tokov, ich dna a brehov, a ktoré budú vyžadovať 
manipuláciu s dnovým substrátom a spôsobovať od miesta úpravy zakalenie vody 
miestnych vodných tokov a následne vodného toku Varínka, budú realizované mimo 
obdobia neresu miestnych druhov rýb, t.j. mimo obdobia september - november. 

- Navrhovateľ, stavebník pri realizácii navrhovanej úpravy využije ochrannú funkciu 
existujúceho brehového porastu a ponechá v ňom dreviny s dobrým zdravotným 
stavom a stabilitou, ktoré okrem funkcie spevnenia brehov koryta, predstavujú aj 
biotop, na ktorý- sú topicky a troficky viazané mnohé živočíšne druhy. 

- Na dotknutých úsekoch vodných tokov sa nebude zasahovať do okolitých brehových 
porastov, pokiaľ to nebude krajne nevyhnutné z dôvodu dostatočného manipulačného 
priestoru v okolí výstavby jednotlivých prvkov úpravy. Kroviny a staršie stromy budú 
v brehovom poraste ponechané a počas realizácie výstavby budú zabezpečené tak 
(oplotenie z drevených paliet, staré pneumatiky a pod)., aby nedošlo k ich 
mechanickému poškodeniu (napr. stavebnými mechanizmami) . Výruby krov a drevín, 
ktoré sú nevyhnutné a opodstatnené z dôvodu realizácie stavby protipovodňovej 
ochrany a budú predmetom osobitného konania sa uskutočnia až po vydaní stavebného 
povolenia, v období vegetačného pokoja (t.j. od 1. októbra do 31. marca kalendárneho 
roku)- v mimohniezdnom období vtáctva, z dôvodu j eho ochrany. 

- Pri sadových úpravách a náhradnej výsadbe budú použité pôvodné dreviny (jaseň, 
jelša, vŕba, svíb, baza, kalina). 

- Pri realizácii výkopových prác bude výkop zasypaný v ten istý deň ako dôjde 
k vyhlbcniu výkopu (tak, aby neostal ako pasca cez noc). Pokiaľ nebude možne v deň 
realizácie výkopu tento aj zasypať, bude zabezpečené, aby do priestoru výkopu mohli 
preniknúť živočíchy, vrátane živočíchov veľkosti drobných zemných cicavcov, 
obojživelníkov, resp. plazov. V prípade, že napriek preventívnym opatreniam 
cicavcov, obojživelníkov, resp. plazov. V prípade, že napriek preventívnym 
opatreniam proti uviaznutiu živočíchov v priestoroch výkopov dôjde k prípadu 
uviaznutia takéhoto živočícha, bude tento z výkopu šetrne odobratý a vypustený do 
prírody (v prípade potreby stavebník zabezpečí odbornú asistenciu Správy NP Malá 
Fatra). 

- Výkopová zemina bude využitá na spätný zához alebo odvezená na určenú skládku 
v žiadnom prípade nebude deponovaná v blízkosti dotknutých vodných tokov 
a nebude umiestňovaná na nelesné plochy mimo intravilánu. 
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Stavebník zabezpečí , aby pri použití s tavebných s trojov vo vodných tokov a v ich 
okolí nedošlo k úniku ropných látok a hydraulických olejov vo vodného recipientu. 

- Okolie upravených úsekov vodných tokov bude každoročne s ledované a prípade 
kosené (maji teľ a lebo navrhovateľ) , aby nevnikali plochy ruderálnej vegetácie, resp. 
aby sa zabránilo výskytu nepôvodných inváznych rastlín (Fal lopia japonica -
pohánkovcc japonský , Heracleum mantagazzianum - boľševník obrovský). 
Obhospodarovanie , resp. výskyt inváznych rastlín doporuču jeme v budúcnosti 
monitorovať. 

Okresný úrad Žilina, odb. starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody 
a vybraných zložiek ž ivotného prostredia, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva -
vyjadrenie zo dňa 04 .08 .2016 pod č. OIJ-ZA-OSZP3-2Q16/030361-002/Sl t : súhlasné 
stanovisko pri dodržaní podmienok vyjadrenia: 

investor s tavby bude viesť evidenciu druhov odpadov vzniknutých počas realizácie 
stavby v súlade s vyhláškou M Z P SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonáva jú niektoré 
ustanovenia zákona o dopadoch v znení neskorších predpisov. Druhy vzniknutých 
odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov vyhlášky M Ž P SR č. 365/2015 Z.z. 

- vyprodukované odpady j e pôvodca (investor stavby) povinný odovzdať oprávnenému 
subjektu, ktorý m á súhlas na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov, len na 
povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení. 

V kolaudačnom konaní ž iadame preložiť: 
na príslušný stavebný úrad doklady o druhoch, množs tve a zabezpečení zhodnotenia 
alebo zneškodnenia jednot l ivých druhov odpadov (evidenčné listy odpadov, faktúry 
odberu odpadov) u oprávnených odberateľov. 

Stredoslovenská energet ika , a.s., Žilina - vyjadrenie zo dňa 14.09.2016 pod č. 
4600027530/1402, súhlasné stanovisko pri dodržaní nas ledovného: 

- V predmetnej lokalite katastra Krasňany sa nachádza jú - nadzemné vzdušné V N vedenia 
a podperné body, nadzemné N N vzdušné vedenia a podperné body , podzemné VN 
vedenia, podzemné N N vedenia a skrine. 

Zakreslenú orientačnú trasu našich vedení Vám pr ikladáme na si tuačnom výkrese ako 
prí lohu vyjadrenia, (červenou prerušovanou V N vedenia 22kV vzdušné . Červenou 
plnou V N vedenia 22kV podzemné, zelenou prerušovanou N N vedenia vzdušné, 
zelenou p lnou N N podzemné) . 
O d uvedených energet ických zariadení ž iadame dodržať ochranné pásmo v zmysle 
zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN 
vzdušné vedenie 22kV od kra jného vodiča na každú stranu 10 metrov, N N vzdušné 
vedenie od k ra jného vodiča na každú stranu 1 meter, V N a N N zemné káblové vedenie 
na každú stranu 1 meter). Pri realizácii výkopových prác, ž iadame neporušiť celistvosť 
uzemňovacej sústavy. 

- Tolo vyjadrenie m á len informatívny charakter. V zmys le s tavebného poriadku j e pre 
určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky j u vytýčiť. 
Presnú trasu podzemných káblových vedení v maje tku SSE-D, a.s. Vám na základe 
objednávky vytýči určený pracovník SSE-D, a.s. z prís lušného pracoviska 
Technická príprava a RP Ž i l i n a - mesto, tel. 041/519 2568. 
Pri manipuláci i mechanizmami v blízkosti e lektroenerget ických zariadení , ako aj pri 
prácach v ochrannom pásme a ich bezprost rednej blízkosti j e potrebné 
bezpodmienečne pre jednať pos tup prác na príslušnom pracovisku Technická príprava 
a R P . 

- Pred zahrnut ím dotknutých energetických zariadení v ma je tku S S E D mus í realizátor 
prizvať zástupcu SSE-D, a.s. z pracoviska Technická príprava a R P na kontrolu 
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zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto 
vyjadrenia. 
V súbehu a križovaní zemných vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 
meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich 
zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia. 
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj 
podzemné vedenia tretích osôb. 
Platnosť vyjadrenia j e obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia. 

Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme uvádzať našu značku , resp. fotokópiu 
tohto vyjadrenia. 

SPP - Distribúcia, a.s.. Mlynské nivy 44/b. Bratislava - súhlasné vyjadrenie zo dňa 18.08.2016 
pod č. TD/1496/ZA/AŠ/2016: 
S vydaním stavebného povolenia súhlasíme za dodržania nasledujúcich podmienok : 

- Pred realizáciou zemných prác a/alcbo pred začatím vykonávania iných činností, je 
stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 
zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú j e potrebné zaslať na adresu: SPP-
distribúcia, a.s.. Sekcia údržby. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava alebo 
elektronicky, prostredníctvom onlinc formuláru zverejneného na wcbovom sídle SPP-D 
(www.spp-distribucia.sk). 

- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie 
plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doby vytyčovania nepresiahne 
1 hodinu, 

- stavebník j e povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marián Kuchár, tel. 041/2424107) najneskôr 7 
dní pred zahájením plánovaných prác, 

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 
činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu 
kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, 
rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, 

- stavebník j e povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

- stavebník j e povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na 
každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až 
po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia 
strojových mechanizmov, 
ak pri výkopových prácach bolo odkryte plynárenské zariadenie, j e stavebník povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia 
výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie j e povolený 
a manipulácia s nimi j e prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané 
povolenie SPP-D, 

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia 
zabezpečené proti poškodeniu, 

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili 
jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme 
všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu. 

http://www.spp-distribucia.sk
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- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť 
ihneď ohlásené SPP-D na tel. 0850 111 727, 

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 
zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá jer oprávnená za 
porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského 
zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- eur až 
150 000,- eur, 

- stavebník j e povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike. 
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky 
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia 
Technických pravidiel pre plyn (TPP). najmä TPP 702 01. TPP 702 02, 

- stavebník j e povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 
a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

- stavebník j e povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 
73 6005 a TPP 906 01, 

- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 
Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty 
a pod. 

- OSOBITNÉ PODMIENKY: stavebník j e povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť 
Dohodu o preložke plynárenského zariadenia medzi investorom a SPP-D, v zastúpení -
p. Dušan Paulíny, tel. č. +421 41 242 4106, e-mail: dusan.pauliny@spp-distribucia.sk. 

Slovák Telekom. a.s. Bratislava — vyjadrenie zo dňa 18.08.2016, číslo vviadrenia 6611622196 
nasledovne: dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) 
spoločnosti Slovák Telekom. a.s. a/alebo DICil SLOVAKIA, s.r.o. 
Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok 
určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného 
povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou stanoviska 
6611616395. Zároveň j e stavebník povinný rešpektovať nasledovné: 

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 j e povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre 
ktorý podal uvedenú žiadosť j e v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI 
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí ( najneskôr pred 
spravovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák telekom, a.s. 
na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom 
zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: 

- 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. j e 
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení 
s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie j e možné preložiť zrealizovať 
prekládku SEK. 

mailto:dusan.pauliny@spp-distribucia.sk
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- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 
podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze 
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomunikačných vedení a zariadení 

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá j e vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo 
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť 
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

- Nedodržiavanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení j e porušením povinností 
podľa §68 zákona č. 351/2011 Z.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, j e povinný zastaviť 
zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. 

- Pred realizáciou výkopových prác j e stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy 
SEK spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na na povrchu terénu. 
Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných 
prevádzkovateľov, ako sú napr: rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové 
rozvody, Slovák Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si 
obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 

- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 
povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. na základe samostatnej objednávky do 
troch týždňov od j e j doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: 

- Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 41 5001398, 0902719389. 
- Stavebník alebo ním poverená osoba j e povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body 

dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu 
vyjadrenia 6611616395. 

- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, 
žiadateľ nie j e oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať 
alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s. 

- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 
verejnú elektronickú komunikačnú 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. 

13. Stavbu j e možné užívať až po kolaudácií stavby. Stavebník podá včas návrh na vydanie 
kolaudačného rozhodnutia podľa § 26 vodného zákona a § 79 stavebného zákona. 

14. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do troch rokov odo dňa, keď 
nadobudlo právoplatnosť. 

15. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. 

16. Stavba bude dokončená najneskôr do 31.10.2021. 

Účastníci konania nevzniesli námietky voči vydaniu stavebného povolenia na 
predmetnú stavbu. 

mailto:rastislav.kubik@telekom.sk
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O d ô v o d n e n i e : 

Stavebník Obec Krasňany, IČO: 00 321 401. so sídlom Obecný úrad Krasňany 22 ,013 
03 Varín v zastúpení splnomocneným zástupcom spoločnosťou IPMS, s.r.o., IČO: 48 008 
125, Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina podal dňa 30.09.2016 na Okresný úrad Žilina, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia, na úseku štátnej vodnej správy žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú 
stavbu „Súbor protipovodňových opatrení v Krasňanoch" navrhovanú na pozemkoch pare. č. 
KN-C 1325, 447/1, 6/11, 449, 1332/1, 277/1. 277/2, 269, 274, 1332/5, 271/2, 275, 1118/3, 
1119/1 v katastrálnom území Krasňany. 

Dňom podania žiadostí bolo začaté stavebné konanie. 
Nakoľko stavebník nepredložil všetky náležitosti potrebné pre vydanie rozhodnutia 

tunajší úrad vyzval stavebníka, aby doplnil svoju žiadosť o požadované doklady 
v stanovenom termíne a zároveň stavebné konanie a vodoprávne konanie o povolení na 
osobitné užívanie vôd rozhodnutím sp. číslo OU-ZA-OSZP3-2016/039901-002/Kri zo dňa 
07.10.2016 prerušil. Dňa 26.10.2016 stavebník doplnil svoje podanie a správny orgán 
pokračuje v začatom konaní. 

Tunajší úrad oznámením formou verejnej vyhlášky pod spis. číslom OU-ZA-OSZP3-
2016/039901-003/Kri zo dňa 03.11.2016 oznámil všetkým známym účastníkom konania a 
dotknutým orgánom začatie stavebného konania a vodoprávneho konania o povolení na 
osobitné užívanie vôd a zároveň nariadil ústne pojednávanie. 

Zároveň boli účastníci konania a dotknuté orgány upovedomení, že v zmysle 
ustanovenia § 32 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení sú predložené 
doklady, písomnosti, návrhy a vyjadrenia podkladmi pre rozhodnutie a v zmysle ustanovenia 
§ 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, majú možnosť sa pred vydaním 
rozhodnutia vyjadriť k j eho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť j eho 
doplnenie. 

Účastníci konania mohli podľa oznámenia o začatí stavebného konania 
a vodoprávneho konania, uplatniť svoje námietky k žiadosti o stavebné povolenie na 
predmetnú stavbu, najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej 
lehote mohli oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Na pripomienky a námietky, ktoré 
boli a mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa 
neprihliada. 

Na ústnom pojednávaní dňa 30.11.2016 boli prerokované podmienky uvedené 
v stanoviskách dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí k projektovej dokumentácii 
v stupni dokumentácie pre stavebné povolenie. 

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal návrh 
o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v stavebnom zákone a zistil, že uskutočnením 
stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva 
a oprávnené záu jmy účastníkov konania. 

Rozsah vodnej stavby, ktorý j e predmetom povoľovania j e uvedený vo výrokovej časti 
tohto rozhodnutia. 

Stavebník preukázal vlastnícke a iné práva podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona 
k pozemkom na ktorých má byť stavba zrealizovaná. 

Na umiestnenie stavby „Súbor protipovodňových opatrení v obci Krasňany" vydala 
Obec Dolná Tižina, Spoločný obecný úrad so sídlom vo Varínc ako príslušný stavebný úrad 
podľa § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a s tavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov, rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom Č.j. 
2016/16453/SÚ/Li zo dňa 21.09.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.10.2016. 
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Obec Dolná Tižina, Spoločný obecný úrad so sídlom vo Varíne ako príslušný slavcbný 
úrad vydal záväzné stanovisko č.j. 2016/16535/SÚ/Li zo dňa 21.10.2016 podľa § 120 ods. 2 
zák. č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v nadväznosti na § 140b stavebného zákona. 

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a 
vybraných zložiek životného prostredia, na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie 
(úsek EIA) vydal záväzné stanovisko č. OU-ZA-OSZP3-2016/044319-002/Hnl zo dňa 
21.11.2016 v zmysle § 140 c) zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon), v ktorom vyhodnotil zapracovanie podmienok rozhodnutia spis č. 
OU-ZA-OSZP3-2016/020668-003/Hnl zo dňa 20.07.2016 do projektovej dokumentácie 
v stupni dokumentácie pre stavebné povolenie. 

V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 
Účastníci konania a ani dotknuté orgány nevzniesli žiadne námietky a pripomienky 

voči vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu. 
Na základe vyššie uvedených skutočností tunajší úrad rozhodol tak ako j e uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia 

V zmysle § 4 ods. 1 zákona N R SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie sú 
oslobodené od správnych poplatkov. 

P o u č e n i e : 

Proti tomuto rozhodnutiu j e možné podľa §§ 53 a 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Žilina, 
odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia. Nám. M. R. Štefánika 1 ,010 01 Žilina. 

Toto rozhodnutie nie j e preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny 
opravný prostriedok v rámci správneho konania. 

Rozhodnutie sa doručí: 

1. Obec Krasňany, Obecný úrad Krasňany 2 2 , 0 1 3 03 Krasňany 
2. IPMS, s.r.o., Škultctyho 2869/30, 010 01 Žilina - splnomocnený zástupcu 
3. Ing. Pavol Moťovský - A S I , Martinská 9, 010 08 Žilina - projektant 
4. Ing. Dušan Grék, Jána Milca 19, 010 01 Žilina - projektant 
5. Martin Mažgút, Belá- Nižné Kamence 848 ,013 06 Terchová 
6. Štefan Malecz, Brezany 1 ,010 04 Brezany 
7. Jozef Trnka, Krasňany 103. 013 03 Krasňany 
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8. Igor Trnka, Krasňany 103, 013 03 Krasňany 
9. Miroslav Kaňa, Krasňany 20, 013 03 Krasňany 
10. Ján Zázrivec, Zakvašov 1522/33, Považská Bystrica 
11. Miroslav Zázrivec, Krasňany 101, 013 03 Krasňany 
12. Pavol Zázrivec, Krasňany 101. 013 03 Krasňany 
13. Jozef Zázr ivec, Krasňany 101, 013 03 Krasňany 
14. Ing. Milan Zázrivec, Špor tová 333, 013 03 Varín 
15. SVP, š.p., O Z Piešťany, Nábrež ie I. Krásku 3/834, 921 80 Piešťany 
16. SVP, š.p., Banská Štiavnica, Radničné námest ie 8, 969 55 Banská Št iavnica 
17. S R Z - Rada Žilina, Andre ja Kmeťa 20, 010 55 Žilina 
18. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava 

Na vedomie: 

1. Vodohospodárska výstavba, š.p., P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava 
2. SEVAK, a.s., Ži l ina, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 
3. SPP- distribúcia a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
4. Stredoslovenská energet ika - distribúcia a.s., Pri Rajčanke 8, 010 01 Žil ina 
5. Slovák ľ e l e k o m a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
6. Regionálny úrad vere jného zdravotníctva Žilina, V. Spanyola 27, 0 1 1 7 1 Žilina 
7. Obcc Varín, Spoločný obecný úrad. Nám. sv. Floriána 10002, 013 03 Varín - stavebný 

úrad 
8. OÚ Žil ina - odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠS 011, ŠS O P a K 
9. OU Žil ina - odbor starostlivosti o životné prostredie - ĽIA 
10. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou - Obec Krasňany 
11. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou O U Žilina 
12. spis 

Toto rozhodnutie m á povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 
úradnej tabuli O b c c Krasňany a O Ú Žilina, a spôsobom v obci obvyklým. 

vyvesené dna...:, 
pečiatka, podpis 

é dňa zvesené dňa.....^; 
pečiatka, podpis 

03. tf. M ? 

OBECNÝ ÚRAD 
013 03 v KflASŇANOCH 

okres 'NA 

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, ž iadame Obcc Krasňany túto vyhlášku zaslať 
späť na O Ú Žil ina s vyznačením uvedených údajov. 


