
OBEC KRASNANY 
Obecný úrad 

Krasňany 
Číslo spisu: 2020/20080/Zi vo Varíne dňa 12.06.2020 

ROZHODNUTIE 

Obec Krasňany, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 písm. 
a) bod 1. zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok 
a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku ( stavebný zákona) v znení neskorších predpisov, preskúmal návrh podľa § §§ 33, 
35, 36, 37, 39 stavebného zákona, podľa Vyhlášky MŽP č. 532/2002 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie, v súlade s ust. § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z, 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a na základe tohto posúdenia 
vydáva podľa §§ 39, 42 ods. 2/ stavebného zákona 

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY, 

ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na 
umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti 
rozhodnutia, 

pre stavbu : „12293- Krasňany- Dolina Kúr, rekonštrukcia 234/ts/krasnany_kur," 

druh stavby: líniová stavba, 

navrhovateľ: Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 

zastúpený v konaní spoločnosťou ELSPOL-SK, s.r.o., so sídlom Ľ. Štúra 46, Námestovo, 

na pozemkoch pare. č.: C KN 1246/1, 1246/2, 1247/2, 1299/3, 1247/1, 1280/3, pare. č. E 
KN 1299/2,1301, kat. územie Krasňany- líniová stavba 

v katastrálnom území: Krasňany, 

ku ktorým má navrhovateľ: iné právo v zmysle § 139 ods. (1) písm. c) stavebného zákona, 

podľa overeného výkresu situácie stavby v M 1: 500 dokumentácie pre územné rozhodnutie, 
ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia (strana číslo 12 rozhodnutia). 

Číslo spisu: 2020/20080/Zi 
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PRE UMIESTNENIE STAVBY A PROJEKTOVÚ PRÍPRAVU SA URČUJÚ TIETO 
POŽIADAVKY: 

a) na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie: 

v 
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek ŽP, príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody 
a krajiny 
Vyjadrenie zo dňa 30.03.2020 pod č. OU-ZA-OSZP3-2020/019974-003/Bal, súhlasné 
stanovisko pri dodržaní podmienok: 
1.Prípadný nevyhnutný a opodstatnený výrub drevín a krovín bude riešený v zmysle § 47 a 
§ 48 zákona (t.j. na dreviny a kroviny, ktoré na danom pozemku rastú a ktorých 
výrub podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody, bude vydané právoplatné rozhodnutie o 
súhlase na výrub drevín a krovín v správnom konaní). Výrub realizovať v období vegetačného 
pokoja (čiže najneskôr do 30. marca 2020 a následne až od 1. októbra do 31. marca 2021 - v 
mimohniezdnom období vtáctva, z dôvodu jeho ochrany. 
2. Pri rekonštrukcii vzdušnej siete postupovať v súlade s § 4 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o 
ochrane prírody a krajiny a teda, každý to buduje alebo plánovane rekonštruuje nadzemné 
elektrické vedenie je povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni zraňovaniu a 
usmrcovaniu vtákov. 
3.Pri realizácii výkopových prác bude výkop zasypaný v ten istý deň ako dôjde k vyhlbeniu 
výkopu (tak, aby neostal ako pasca cez noc). Pokiaľ nebude možné v deň realizácie výkopu 
tento aj zasypať, bude zabezpečené, aby do priestoru výkopu nemohli preniknúť živočíchy, 
vrátane živočíchov veľkosti drobných zemných cicavcov, 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 N P 
Malá Fatra). 
4. Výkopová zemina bude využitá na spätný zához alebo odvezená na určenú skládku, v 
žiadnom prípade nebude deponovaná v blízkosti dotknutého vodného toku alebo 
umiestňovaná do voľnej krajiny. 
5. Okolie dotknuté stavebnou činnosťou bude každoročne sledované a udržiavané vlastníkom 
pozemku tak, aby nevznikali plochy ruderálnej vegetácie, resp., aby sa zabránilo výskytu 
nepôvodných inváznych rastlín (napr. Fallopia japonica - pohánkovej japonský, Heracleum 
mantegazzianum - boľševník obrovský a. i) 

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
v 

prírody a vybraných zložiek ZP kraja, príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody 
a krajiny 
Vyjadrenie zo dňa 02.03.2020 pod č. OU-ZA-OSZP1 -2020/010020-004/Bra, súhlasné 
stanovisko: 
Z hľadiska ochrany prírody a krajiny nemá Okresný úrad Žilina výhrady a nepredpokladá 
významný negatívny vplyv požadovanej činnosti na SKCHVÚ 013 Malá Fatra, SKÚEV 0252 
Malá Fatra, ani na ďalšie záujmy OPaK, za predpokladu dodržania nasledujúcich podmienok: 
1. Bude dodržaný rozsah činnosti a príslušné technické normy podľa projektovej 
dokumentácie. 
2. Pri realizácii výkopových prác bude výkop zasypaný v ten istý deň, ako dôjde k 
vyhĺheniu výkopu. Pokiaľ nebude možné v deň realizácie výkopu ho zasypať, bude 
zabezpečené, aby do priestoru výkopu nemohli preniknúť živočíchy. Ak by došlo aj v prípade 
preventívneho opatrenia k uviaznutiu živočícha, bude šetrne odobratý a vypustený do prírody 
(v prípade potreby investor zabezpečí odbornú asistenciu tunajšej správy (ŠOP SR, NP Malá 
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Fatra). V prípade nálezu uhynutého živočícha v priestore výkopov, bude táto skutočnosť 
bezodkladne nahlásená tunajšej správe. 
3. Odpad vzniknutý pri stavebnom procese vrátane prebytočnej výkopovej zeminy bude 
odvezený na riadenú skládku odpadov. 
4. Dodržiavať § 7 zákona a povinnosti týkajúce sa inváznych druhov rastlín z neho 
vyplývajúce. 
5. Dodržiavať § 4 ods. (4) zákona, ktorý hovorí o predchádzaní zraňovania a 
usmrcovania vtákov pri výstavbe a rekonštrukcii nadzemných vedení. 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa národného parku Malá Fatra 
Vyjadrenie zo dňa 16.03.2020 pod č. NPMF/33-002/2020: 
Hodnotenie z hľadiska ochrany prírody: 
Predmetné parcely sa nachádzajú alebo zasahujú do nasledovných chránených území: 
ochranné pásmo NP Malá Fatra, kde platí druhý stupeň ochrany prírody a krajiny podľa 
zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Lokalita je 
súčasťou území Natura 2000 - chránené vtáčie územie SKCHVU013 Malá Fatra a územie 
európskeho významu SKUEV0252 Malá Fatra. Ďalej sa jedná o biosférické biocentrum 
Krivánska Malá Fatra (Bbcl) a regionálny biokoridor ekotón Krivánskej Fatry (Rbk21) podľa 
aktualizovaného RUSES Žilina. 
Návrh riešenia: 
Správa NP Malá Fatra súhlasí s realizáciou predmetnej stavby, za predpokladu dodržania 
nasledovných podmienok: 
1. Bude dodržaný rozsah činnosti a príslušné technické normy ako je uvedené v 
projektovej dokumentácii, 
2. Pri realizácii výkopových prác bude výkop zasypaný v ten istý' deň, ako dôjde k 
vyhĺbeniu výkopu tak, aby neostal ako pasca pre živočíchy cez noc (pokiaľ nebude možné v 
deň realizácie výkopu tento zasypať, bude zabezpečené, aby do priestoru výkopu nemohli 
preniknúť živočíchy, vrátane živočíchov veľkosti drobných zemných cicavcov, 
obojživelníkov a pod.), 
3. Všetok odpad vzniknutý pri stavebnom procese (stavebný a komunálny odpad, 
vrátane prípadnej prebytočnej zeminy), bude zlikvidovaný v rámci platných legislatívny 
predpisov, 
4. Bude dodržaný § 4 ods. (4) zákona, ktorý hovorí o predchádzaní zraňovania a 
usmrcovania vtákov pri výstavbe a rekonštrukcii nadzemných vedení, 
5. Bude dodržaný § 7 zákona a povinnosti týkajúce sa inváznych druhov rastlín z neho 
vyplývajúce. 

b) na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby 
s okolitým životným prostredím, najmä výškové a polohové umiestnenie stavby vrátane 
odstupov od hraníc pozemku a od susedných stavieb, na výšku stavby, prístup 
a užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na 
napojenie na siete technického vybavenia, napojenie na pozemné komunikácie, na 
podiel zastavanej plochy a nezastavanej plochy zo stavebného pozemku vrátane 
požiadaviek na úpravu jeho nezastavaných častí: 

- zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby 
s okolitým životným prostredím, údaje o súlade s územnoplánovacou dokumentáciou: 

3 

Číslo spisu: 2020/20080/Zi Vybavuje: Mgr. Katarína Zichová 



Stavba sa bude realizovať v extraviláne obce Krasňany, Predmetné parcely sa nachádzajú 
alebo zasahujú do nasledovných chránených území: ochranné pásmo NP Malá Fatra, kde 
platí druhý stupeň ochrany prírody a krajiny podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a 
krajiny v znení neskorších predpisov. Lokalita je súčasťou území Natura 2000 - chránené 
vtáčie územie SKCHVU013 Malá Fatra a územie európskeho významu SKUEV0252 Malá 
Fatra. Ďalej sa jedná o biosférické biocentrum Krivánska Malá Fatra (Bbcl) a regionálny 
biokoridor ekotón Krivánskej Fatry (Rbk21) podľa aktualizovaného RUSES Žilina. 

Technické riešenie: 

Stavba je členená na prevádzkový súbor a stavebný objekt: 
PS.01 - Rekonštrukcia 234/ts/krasnany_kur 
Výmena stožiarovej TS za jednostípovú 
Montáž uzemňovacej sústavy 

S0.01- Rekonštrukcia NNS 
Výmena NN podperných bodov 
Výmena NN vzdušných vedení 
Rekonštrukcia domových prípojok 
Montáž istiacej skrine VRIS1 
Montáž prípoj kových istiacich skríň SPP 
Montáž zvodičov prepätia 

PS.01 - Rekonštrukcia 234/ts/krasnany_kur 
Technické riešenie: 
Rekonštrukciou trafostanice TS 234/ts/krasnany_kur 7 sa vymení existujúca stožiarová 
trafostanica za novú jedno stĺpovú trafostanicu. 
Nová jednostlpová trafostanica sa osadí na podperný bod 10,5/20kN. Trafostanica sa vybaví 
existujúcim transformátorom 22/0,4kV lOOkVA. VN ochrana transformátora sa /zabezpečí 
VN poistkami IEC-282-1 10/24kV 10A vloženými do VN poistkových spodkov so /vodičmi 
prepätia. VN prepoje so vzdušnou linkou č.234 a TR sa vyhotovia samostatne 1/nlovanými 
VN vodičmi PAS 1x70 22kV. 
Zvod od transformátora k NN rozvádzaču sa pre vodiče Ll, L2, L3 vyhotoví káblami 3x 
NSGAFÔU 1x240 a pre vodič PEN káblom lx NSGAFÔU 1x240. Nový NN rozvádzač RST 
sa vlnil do novej oceľovo plechovej skrine SVS-B. Skriňa SVS sa umiestni a natočí tak, aby 
k nej Imlo možné pristupovať z verejne prístupného miesta. Skriňa SVS-B sa zabezpečí 
energetickým zámkom. 
Istenie na NN strane sa vyhotoví hlavným ističom OEZ BH630 NE305. Nadprúdovú spúšť sa 
nastaví vzhľadom na výkon transformátora. Pre TR 22/0,4 kV lOOkVA je potrebné 
nastavenie na Ir = 144A. 
V okolí trafostanice sa vybuduje nová uzemňovacia sústava, na ktorú sa pripoja pomocou 
oceľových pramencov D50 všetky kovové súčasti trafostanice. Uzemňovacia sústava sa 
vyhotoví podľa sprievodného výkresu. 

S0.01- Rekonštrukcia NNS 
Rekonštrukciou NN vzdušnej siete sa nahradia existujúce podperné body PB č.l až PBč.4 za 
nové betónové jednoduché podperné body JB. Existujúce NN vzdušné siete lx50+35AIFe6 sa 
nahradia novým NN závesným káblom RETILENS 3x95+70+2x16. Nový NN kábel sa 
ukončí v novej istiacej skrini VRIS1, ktorá sa osadí na podperný bod č.4. 
Nová ochrana voči vzdušnému prepätiu sa zrealizuje použitím zvodičov prepätia. /vodiče 
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prepätia sa v zmysle platných predpisov a noriem uzemnia pod min. hodnotu uzemnenia 
Rz<10 Q. Umiestnenie zvodičov prepätia je zrejmé zo situačného výkresu stavby. 
Existujúce domové prípojky sa zrekonštruujú v zmysle situačného výkresu stavby. Nová 
vzdušná NN prípojka sa vyhotoví novým NN káblom NFA2X 4x16. Domové prípojky sa 
presmerujú do nových prípojkových skriniek SPP. Prípojkové skrinky SPP sa umiestnia do 
výšky 2m nad definitívne upravený terén. 
Káblové vedenie od existujúceho ER pri TS sa predĺži novým NN káblom NAYY 4x70 RE a 
znovu pripojí do zrekonštruovanej TS. Káblový prepoj z PB č.3 do existujúceho ER sa 
vyhotoví novým NN zemným káblom NAYY 4x16 RE. 

c) požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek ŽP, príslušný orgán štátnej starostlivosti o ŽP, odpadové 
hospodárstvo 
Vyjadrenie zo dňa 25.11.2019 pod. č. OU-ZA-OSZP3-2019/049744-002/Slt, súhlasné 
stanovisko za splnenia podmienok: 
- investor (alebo dodávateľ) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie 

stavby v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o odpadoch 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 alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom 
zariadení alebo na povolenej skládke. 

V kolaudačnom konaní žiadame predložiť: 
- na príslušný stavebný úrad doklady o druhoch, množstve a zabezpečení zhodnotenia alebo 
zneškodnenia jednotlivých druhov odpadov (evidenčne listy odpadov, faktúry odberu 
odpadov) u oprávnených odberateľov. 

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek ŽP, príslušný orgán štátnej vodnej správy 
Vyjadrenie zo dňa 28.11.2019 pod. č. OU-ZA-OSZP3-2019/049745-002/Val, súhlasné 
stanovisko bez pripomienok. 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Žilina 
Vyjadrenie zo dňa 13.12.2019 pod č. ORHZ-ZA2-2019/001102-001, bez pripomienok. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 
Súhlasné záväzné stanovisko zo dňa 12.12.2019 pod č. A/2019/04546/HŽPZ, bez 
pripomienok. 

v 

Krajský pamiatkový úrad Žilina 
Vyjadrenie zo dňa 16.12.2019 , číslo konania: KPUZA-2019/25303-2/103613/KOP 
K predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Žilina v konaní podľa stavebného zákona a 
iných osobitných právnych predpisov uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov 
chránených pamiatkovým zákonom: 
• 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 
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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. 
• Stavebník je povinný preukázateľným spôsobom oboznámiť s podmienkami 
záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby. 
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 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. 

SEVAK, a. s., Žilina 
Vyjadrenie zo dňa 10.12.2019 pod č. 019034947/DJu, súhlasné stanovisko: 

1. K navrhovanej stavbe nemáme pripomienky. V záujmovom území stavby sa toho času 
inžinierske siete v našej správe nenachádzajú. Pri realizácii stavby nedôjde ku kolízii 
s inž. sieťami v našej správe. 

SPP- D, a. s., Žilina 
Vyjadrenie zo dňa 16.12.2019 pod č. TD/NS/0869/2019/Ki, súhlasné stanovisko za dodržania 
nasledovných podmienok: 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby 
konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcicmi 
plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D, 

stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o 
energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, 

stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 
a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej 
fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 

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

prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a 
manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie 
SPP-D, každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť 
ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850 111 727, 

upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 
zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za 
porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia 
uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, 
poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného 
ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania 
prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 
Z.z. Trestný zákon, k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme. 
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Slovák Telekom, a.s. Bratislava 
Vyjadrenie zo dňa 10.01.2020 pod č. 6612000537, nedôjde do styku so sieťami 
elektronických komunikácií spoločnosti 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 Slovák Telekom, a.s. alebo zasahuje do 
ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie 
stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok 
ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného 
správou sieti: Rastislav Kubík, rast i sláv. kubik(a),telekom. s k, +4215001398 
V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák 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. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 
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 Slovák Telekom, a.s. 

Orange Slovensko, a.s., Michalovský, UC 2, Banská Bytsrica 
Vyjadrenie zo dňa 16.12.2019 pod č. BB-3090/2019, nedôjde ku stretu PTZprevádzkovateľa 
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 

0 2 Slovakia, s.r.o., Bratislava 
Vyjadrenie zo dňa 25.11.2019, v záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo 
zariadenia v správe 0 2 Slovakia, s.r.o.. K predloženej projektovej dokumentácii nemáme 
pripomienky. S vydaním ÚR- SP súhlasíme. 

v 

Energotel, a.s., Žilina 
Vyjadrenie zo dňa 28.11.2019 pod zn. ET/MM18/1463, stavba nezasahuje podzemné 
telekomunikačné vedenia v správe Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina a Energotel, a.s., 
Bratislava. 

Rozsah projektovej dokumentácie k návrhu na vydanie stavebného povolenia : 
Stavebník ku žiadosti o stavebné povolenie priloží projektovú dokumentáciu stavby podľa 
§ 8 a 9 vyhl. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 
Ďalší stupeň PD predloží na vyjadrenie dotknutým orgánom v zmysle ich stanovísk. 

Námietky účastníkov konania v zmysle § 36 ods.l stavebného zákona ; 
Na konaní, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.02.2020 neboli vznesené námietky účastníkov 
konania. 

7 

Číslo spisu: 2020/20080/Zi Vybavuje: Mgr. Katarína Zichová 



Platnosť územného rozhodnutia: 

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí tri roky odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti. Nestráca však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné 
povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím. Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je 
územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných 
účastníkov územného konania. Platnosť územného rozhodnutia môže stavebný úrad predĺžiť 
pred uplynutím tejto lehoty, na základe žiadosti navrhovateľa. 

Za návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby bol uhradený správny poplatok 
v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. 

O d ô v o d n e n i e 

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina, Pri Rajčianske 2927/8 podala dňa 20.02.2020 a 
doplnila dňa 14.04.2020 v zastúpení ELSPOL-SK, s.r.o., so sídlom Ľ. Štúra 46, Námestovo, 
návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu „12293- Krasňany- Dolina Kúr, 
rekonštrukcia 234/ts/krasnany_kur", na pozemkoch pare. č. C KN 1246/1, 1246/2, 1247/2, 
1299/3, 1247/1, 1280/3, pare. č. E KN 1299/2, 1301, kat. územie Krasňany- líniová stavba. 
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

V zmysle § 36 ods (4) stavebného zákona Začatie územného konania o umiestnení líniovej 
stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom 
účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a o 
ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom 
územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania 
verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi. 

V zmysle § 42 ods. (5) V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré 
neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 
Stavebný úrad je povinný účastníkov konania na to upozorniť v oznámení o začatí územného 
konania. 
Obec Krasňany, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 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 v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného 
zákona oznámila začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby účastníkom konania 
verejnou vyhláškou, dotknutým orgánom štátnej správy jednotlivo a zároveň oznámila, že 
upúšťa od ústneho pojednávania. 
V zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona účastníci konania mohli svoje námietky a 
pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia 
oznámenia. Súčastne ich stavebný úrad upozornil, že v odvolacom konaní sa neprihliada na 
námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, 
hoci uplatnené mohli byť. V určenej lehote neboli vznesené námietky účastníkov konania. 

V zmysle § 37 ods. (2) stavebného zákona stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh 
predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia 
v území a jeho dôsledkov; preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podľa odseku 1 a 
predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, posúdi, či vyhovuje všeobecným technickým 
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požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s 
obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, 
protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné 
podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie 
nepatrí iným orgánom. 
Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona. Návrh na 
vydanie územného rozhodnutia bol vypracovaný v súlade s ustanovením § 3 vyhlášky MŽP 
SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Umiestnenie stavby 
vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým 
požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu podľa 
ustanovení vyhlášky MŽP č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, predpisom, ktoré 
ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, dopravné podmienky (statická doprava), 
podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho 
pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu. 

K projektu pre územné rozhodnutie sa vyjadrili dotknuté orgány: Okresný úrad Žilina, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, 
príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny; Okresný úrad Žilina, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, 
príslušný orgán štátnej starostlivosti o ŽP, odpadové hospodárstvo; Okresný úrad Žilina, 
odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, 
príslušný orgán štátnej vodnej správy ; Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru 
Žilina; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline; Krajský pamiatkový úrad 
Žilina; SEVAK, a. s., Žilina; SPP- D, a. s., Žilina; Slovák Telekom, a.s. Bratislava; Okresný 
úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor; Orange Slovensko, a.s., Michalovský, UC 2, Banská 
Bytsrica; 0 2 Slovakia, s.r.o., Bratislava; Energotel, a.s., Žilina, Okresný úrad Žilina, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, 
príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Štátna ochrana prírody Slovenskej 
republiky, Správa národného parku Malá Fatra. 
Navrhovateľ má k dotknutým pozemkom iné právo v zmysle § 139 ods. (1) písm. c) 
stavebného zákona. 

Stanoviská dotknutých orgánov k stavbe sú kladné, podmienky uvedené v stanoviskách 
stavebný úrad zosúladil do podmienok územného rozhodnutia. 

Dokumentáciu k predloženému návrhu vypracovala osoba odborne spôsobilá v zmysle 
zákona č. 136/1995 Zb.- Martin Šimurda. 

Stavebný úrad v územnom konaní postupoval v súlade s právnymi predpismi, ktoré sa na vec 
vzťahujú, zistil presný a skutočný stav veci, zaobstaral si potrebné podklady pre rozhodnutie, 
dal možnosť účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadrili k jeho 
podkladom, k spôsobu ich zistenia. 
Na základe vyššie citovaného stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 
rozhodnutia 

Číslo spisu: 2020/20080/Zi 
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P o u č e n i e 

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo 
dňa oznámenia tohto rozhodnutia na Obec Krasňany, Obecný úrad, 013 03 Krasňany. 
O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky. Rozhodnutie je 
po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa 
ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.). 

Ing. Jana ŽÁKOVÁ PhD. 
starostka obce 

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle podľa § 42 ods. (2) zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnú tabuľu obce Krasňany. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

Vyvesené dňa., 

Zvesené dňa.... 
Odtlačok pečiatky, podpis 
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Rozhodnutie sa doručí: 
1. Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, Pri Rajčianske 2927/8- do rúk splnomocneného 

zástupcu ELSPOL-SK, s.r.o., so sídlom Ľ. Štúra 46, Námestovo 
2. Účastníkom konania sa rozhodnutie doručí verejnou vyhláškou v zmysle § 42 ods. (4) 

stavebného zákona, vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o líniovú stavbu v zmysle § 
139 ods. 3 písm. d/ stavebného zákona 

3. S Ú - p r e spis 
Na vedomie: 
4. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., 010 57 Žilina, Bôrická cesta 1960 
5. RÚVZ, 011 71 Žilina, V. Spanyola 27 
6. OR HaZZ, 010 01 Žilina, Námestie Požiarnikov 1 
7. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa národného parku Malá Fatra, Varín 
8. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek ŽP kraja, príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, 
010 08 Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B 

9. Okresný úrad ,odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, 010 08 Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B 

- šs v odpad. hosp. 
- šs vodnej správy 
- šsOPaK 

10. Krajský pamiatkový úrad, 010 01 Žilina, Mariánske námestie 19 
11. SPP - D, a. s. 825 11 Bratislava, Mlynské Nivy 44/b 
12. Slovák Telekom a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 
13. Michlovský, spol. s.r.o., Zdeno Turoň, 974 05 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21 
14. 0 2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5 
15. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava , prev: Jána Milca44, 010 01 Žilina 

Číslo spisu: 2020/20080/Zi 

11 

Vybavuje: Mgr. Katarína Zichová 



Situácia osadenia stavby „12293- Krasňany- Dolina Kúr, rekonštrukcia 
234/ts/krasnany_kur", na pozemkoch pare. č. C KN 1246/1, 1246/2, 1247/2, 1299/3, 
1247/1,1280/3, pare. č. E KN 1299/2,1301, kat. územie Krasňany- líniová stavba. 

Rozhodnutím č. 
určujfc STaVESNÝ OBVOD na ploche 
onramcensj cervs-nymi čiarami, 
nasledujúcich pare. pozemkov: 

Vo Varine dňa podpis.... 

SsSHsálíJsla; 042'4/2016 
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