MESTO TRSTENÁ
Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená
____________________________________________________________________
Číslo: 14009/1953/2017/9-T
Vybavuje: Ing. Eva Ulrichová
V Trstenej dňa 13.10.2017

STAVEBNÉ POVOLENIE
Mesto Trstená ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku cestnej dopravy
a pozemných komunikácií podľa § 2 ods. 2 zákona NR SR č. 534/2003 Z. z. o organizácii
štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a to pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie
a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4, 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, konajúci podľa § 120 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, v y d á v a rozhodnutie podľa § 66 stavebného zákona, ktorým

povoľuje
stavbu: „KRIŽOVATKA A PARKOVISKO PRI HNSP TRSTENÁ“,
stavebný objekt: SO 02 - I. etapa – Napojenie mestského parkoviska a objektu Dialýzy
na št. cestu I/59,
na pozemkoch parcela registra E-KN č. 1497/1, 1497/6, 1498, 1500/2, 1501/1, 1502/2,
1503/1, 1504/3, 1505/4, 1506, 1315, 1317, 1318, 1320, 1321, 1322, 1323, 1333, 1325, 1332,
1328/3, 1328/2, 1329/1, 1331, 1334/1, 1335/2, 1336/1, 1337/1, 1340, 14256/43, 14256/48,
14256,
katastrálne územie Trstená,
stavebníkovi: Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená, IČO 00 314 897.
Druh, účel a stručný opis stavby:
Projekt rieši vybudovanie novej prístupovej komunikácie k objektu Dialýza a zároveň
navrhovaná prístupová komunikácia umožní prístup na navrhované mestské parkoviská.
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Navrhovaná komunikácia je riešené ako dvojpruhová miestna komunikácia C3 MO 6,5/30, po
oboch stranách ohraničená cestným obrubníkom.
SO 02 - I. etapa – Napojenie mestského parkoviska a objektu Dialýzy na št. cestu I/59
Stavebno-technické riešenie
• Trasa
Prvú etapu SO 02 tvorí prístupová komunikácia k objektu Dialýza a v rámci I. etapy SO 02 sa
vybuduje aj časť pre vstup na parkovaciu plochu riešenú v SO 03 t.j. časť pre dva vstupy na
parkovaciu plochu. Prvá etapa SO 02 sa zrealizuje v rámci prvej časti výstavby stavby.
Navrhovaná prístupová komunikácie je realizovaná v intraviláne mesta Trstená. Prístupová
komunikácia spolu so št. cestou I/59 vytvoria novú križovatku v tvare T v st. km. 106,986.
Navrhovaná komunikácia sa vybuduje z väčšej časti na rastlom teréne, preto v rámci hrubých
terénnych úprav je nutné vykonať odhumusenie v hr. 200 mm a na ploche, kde je v súčasnosti
orná pôda je nutné vykonať skrývku ornice v hr. 400 mm. V rámci hrubých terénnych úprav
sa vybúra aj časť existujúceho asfaltového chodníka, ktorý je vedený v línii navrhovanej
prístupovej komunikácie.
Po odhumusení v hr. 400 mm resp. 200 mm je nutné vykonať výkopové práce pre
vybudovanie resp. pre uloženie nových vrstiev vozovky.
Komunikácia bude po oboch stranách ohraničená cestným obrubníkom l00x26x15 cm, ktorý
je uložený v betónovom lôžku. Svahy násypov sa zahumusia v hr. 100 mm a osejú trávnatým
semenom.
Vybuduje chodník pre peších s prvkami pre nevidiacich tak, aby bol aj nevidiacim umožnený
bezpečný pohyb po chodníku a následne aj na priechodoch pre chodcov. Chodník je tvorený
zo zámkovej dlažby.
Všetky vstupy na navrhovaný chodník budú bezbariérové. Navrhovaný chodník sa napojí na
existujúci asfaltový chodník tak, aby pri napájaní resp. pri pokládke vrstiev nedošlo k
porušeniu väčšej časti existujúceho asfaltového chodníka. Preto je nutné vykonať zapílenie v
hr. 50 mm a to 0,5 m od miesta zapílenia a pozdĺž navrhovaného napojenia, následne sa táto
plocha odfrézuje a položia sa všetky vrstvy chodníka, pričom posledný pás zo zámkovej
dlažby navrhujeme uložiť do betónového lôžka, aby sa v mieste prechodu zo zámkovej dlažby
na ex. asfaltový chodník nehýbala. Po položení navrhovaného chodníka sa položí aj nový kryt
na odfrézovanej časti. Tento postup sa zrealizuje aj pri búraní časti existujúceho chodníka v
mieste pre položenie vrstiev.
Navrhovaný chodník pre peších je od terénu oddelený parkovým obrubníkom 100x20x5 cm
uložený do betónového lôžka a od asfaltových plôch je ohraničený cestným obrubníkom
100x26x15 cm.
Plochy medzi asfaltovou plochou a plochou zo zámkovej dlažby bude tvoriť zelená plocha.
Navrhovaná prístupová komunikácia križuje existujúci asfaltový chodník, ktorý je v tejto časti
nutné vybúrať, aby bol aj po dokončení navrhovanej prístupovej komunikácie umožnení
plynulý pohyb chodcov po chodníku. Po zrealizovaní všetkých prác sa svahy násypu a
výkopu vyspádujú v sklone min. 1:1,5 zahumusia v hr. 100 mm a osejú trávovým semenom.
• Výškové riešenie
Navrhovaná komunikácia sa na jednej strane napája výškovo na št. cestu I/59 a na druhej
strane na asfaltovú plochu a od začiatku až do konca v mieste napojenia pozdĺžny sklon cesty
klesá. Cesta je v pozdĺžnom smere tvorená z dvoch pozdĺžnych sklonov s1=12,0%, s2=6,0%.
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• Šírkové usporiadanie
Komunikácia je definovaná ako MO 6,5/30, kde jazdný pás je 6,0 m.
• Priečny sklon
Priečny sklon je strechovitý k obom krajom v sklone 2.0%.
• Konštrukčný systém
Konštrukcia vozovky/plochy (skladba 1):
- AC 11 O PmB, I.
- postrek spoj. emulzný, modifikovaný PSE-M
- AC 16 L PmB,I.
- postrek spoj. emulzný, modifikovaný PSE-M
- AC 22 P, I.
- postrek spoj. emulzný, modifikovaný PSE-M
- štrkodrvina 32/63,
- štrkodrvina 63/125
konštrukčnú pláň zhutniť na E def2 min. 90 MPa
spolu

hr. 50 mm
1,0 kg/m2
hr. 50 mm
1,0 kg/m2
hr. 150 mm
1,0 kg/m2
hr. 150 mm
hr. 200 mm
hr. 600 mm

Konštrukcia chodníka pre peších (skladba 2):
- betónová dlažba
hr. 60 mm/dlažba pre nevidiacich (60 mm a 80mm)
- dlažbové lôžko/drvené alebo
- ťažené kamenivo fr. 4-8 mm/
hr. 40 mm
- štrkodrva fr. 0-32
hr. 150mm
- Dostatočne spev. zemná pláň
/spodná nosná vrstva, zhutniť 45 MPa
spolu
hr. 250 mm
• Zásady odvodnenia
Odvedenie povrchových vôd z vozovky komunikácie zabezpečuje priečny a pozdĺžny sklon
vozovky. Priečny sklon je strechovitý v sklone 2,0 %, pozdĺžny je max. 12%. Odvodnenie
pláne vozovky resp. plôch riešených v SO 02 je zabezpečené do drenáže - PVC perforovaná
rúra Ø160 mm. Hĺbka drenážnej rúry je min. 0,40 m pod zemnou pláňou a je uložená na
ílovom lôžku. Voda z konštrukčnej pláne stečie do drenážnej rúrky a povrchová dažďová
voda stečie do nových uličných vpustov, kde sa napája na existujúcu miestnu komunikáciu.
Do uličných vpustov sa odvedie aj voda z drenážnej rúrky a následne sa z uličných vpustov
zaústi do dažďovej kanalizácie.
Projektovú dokumentáciu spracoval:
- Ing. Peter Maretta - MARETTA projekt, Jána Ťatliaka 1, 026 01 Dolný Kubín, autorizovaný
stavebný inžinier, inžinierske stavby, registračné číslo 0064*A*2-1, zodpovedný projektant.
Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podľa predloženej projektovej dokumentácie overenej v
stavebnom konaní, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny
nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
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2. Projektant stavby podľa § 46 stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť
vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 stavebného zákona a aj za jej
realizovateľnosť.
3. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona písomne oznámiť
začatie stavebných prác stavebnému úradu.
4. Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky.
- stavba bude uskutočnená právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou
na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov určená na základe
výberového konania,
- vedenie uskutočňovania stavby bude zabezpečovať odborne spôsobilá osoba,
- stavebník po skončení výberového konania v lehote do 15 dní oznámi stavebnému
úradu meno osoby, ktorá bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby
(stavbyvedúceho).
5. Stavba bude dokončená najneskôr 31. 12. 2021.
6. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie stavieb fyzickou alebo
právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti podľa
§ 75a stavebného zákona.
7. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri
kolaudácii stavby.
8. Stavebník je povinný pred začatím stavby požiadať majiteľov podzemných
inžinierskych sietí o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavať ich ochranné
pásma v zmysle príslušných slovenských technických noriem a zabezpečiť, aby
uskutočňovaním stavby neboli porušené existujúce nadzemné a podzemné vedenia.
9. Pred zásypom podzemných vedení prizve stavebník jednotlivých správcov ku
kontrole nepoškodenosti vedenia.
10. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení, dbať o ochranu
zdravia osôb na stavenisku a v súlade
s ustanovením § 43i stavebného zákona a nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z.
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, a to najmä:
- vhodným spôsobom označiť stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe
a účastníkoch výstavby,
- stavenisko zabezpečiť pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť
k ohrozeniu života alebo zdravia,
- stavenisko musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana
zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia.
11. Pri uskutočňovaní stavby sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na výstavbu
a uskutočňovanie stavieb podľa stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR 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, ustanovenia vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti
práce a technických zariadení pri stavebných prácach a súvisiace predpisy, príslušné
slovenské technické normy a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
12. Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska
životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie podmienky z
hľadiska architektúry:
- pre stavbu použiť výrobky, ktoré spĺňajú vlastnosti v súlade s ustanovením § 43f
stavebného zákona a zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a ku
kolaudačnému konaniu predložiť doklady o parametroch výrobkov,
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- o stavbe viesť v zmysle § 46d stavebného zákona stavebný denník, ktorý stavebník
predloží pri kolaudácii stavby. Podmienky vedenia tohto záznamu upravuje stavebný
zákon a § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona.
13. Na uskutočnenie stavby použiť stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona NR SR
č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov vhodné na použitie
pri uskutočnení stavby na zamýšľaný účel.
14. Stavebník je povinný uhradiť všetky prípadné škody spôsobené na cudzích objektoch a
zariadeniach pri uskutočňovaní stavby. Za prípadné vzniknuté škody zodpovedá
stavebník, ktorý ich odstráni na vlastné náklady.
15. Po ukončení stavby stavebník uvedie okolitý terén, dotknutý výstavbou, do pôvodného
stavu.
16. Toto rozhodnutie nezbavuje práv a zodpovedností voči prípadným nárokom tretích osôb.
17. Stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Stavebník podá
návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 stavebného zákona, § 17 a § 18
vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona.
18. Stavebník je povinný dodržať podmienky dotknutých orgánov a požiadavky
vyplývajúce zo stanovísk správcov sietí:
• dodržať podmienky vyjadrenia SPP – Distribúcia, a.s., Bratislava, pod
č. AŠ/407/2013 zo dňa 09.04.2013:
1. Pred realizáciou výkopových alebo stavebných prác ste povinný požiadať spoločnosť
SPP - distribúcia, a.s. o presnú identifikáciu - vytýčenie plynárenských zariadení v teréne. Na
základe objednávky adresovanej na SPP - distribúcia, a.s, Závodská cesta 26/2949, 010 22
Žilina zabezpečí po vzájomnej dohode vytýčenie pracovník SPP - distribúcia, a.s. (kontakt p.
Riboňová Dagmar +421416265598).
2. V záujme predchádzania poškodzovania plynárenských zariadení SPP - distribúcia, a.s. od
01.04.2011 bezplatne vykonáva prvé vytyčovanie plynárenských zariadení pre drobné stavby
ktoré rozsahom nepresiahne 1 hodinu a dĺžku 100 m.
3. Dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo plynárenských zariadení podľa STN 38 6413,
STN 38 6415 a zákona č. 656/2004 Z.z., § 56 a § 57.
4. Pri križovaní a súbehu prípojok inžinierskych sietí dodržať min. vzdialenosti podľa
ustanovení STN 73 6005.
• V prípade križovania el. prípojky a plynového potrubia požadujeme dodržať
vzdialenosť medzi povrchmi sietí min. 0,2 metra a kábel musí byt' uložený v chráničke a
presahujúcej plynovod 1,0 m na každú stranu. V súbehu el. kábla a plynovodu požadujeme
dodržať vzdialenosť 0,6 metra medzi povrchmi sietí.
• V prípade križovania kanalizácie a plynovodu dodržať vzdialenosť medzi povrchmi
sietí min. 0,5 metra. Pri súbehu kanalizácie a plynovodu dodržať vzdialenosť min. 1 meter
medzi povrchmi sietí.
5. STL plynovod v mieste križovania s cestnou komunikáciou žiadame uložiť do pozdĺžne
delenej chráničky DN 300 s čuchačkami v poklopoch a s presahom 1 m na každú stranu.
6. Žiadame vypracovať PD chráničky a odsúhlasiť s prevádzkovateľom - (kontaktná osoba
Dušan Boroš - technik prevádzky +421526265123).
7. Pri vytýčení je potrebné identifikovať hĺbku uloženia plynovodu po celej trase plynovodu
v kolízii s komunikáciou. Min. krytie plynovodu musí byť 0,8 m.
8. Požadujeme zachovať pri terénnych úpravách jestvujúce krytie našich sietí v zmysle
STN 386415. Zmena krytia plynárenských zariadení musí byť odsúhlasená so zástupcom
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prevádzkovateľa. Poklopy zemných súprav nachádzajúce sa na trase budú upravené na
náklady investora pred položením povrchov komunikácie za účasti pracovníkov údržby.
9. Pri zhutňovacích prácach nepoužívať ťažké vibračné mechanizmy, aby nedošlo k
poškodeniu izolácie na jestvujúcom plynovom potrubí.
10. Zemné práce realizované v blízkosti nami vytýčených plynovodov a prípojok realizovať
ručne min.1,5 m na každú stranu od osi plynovodov, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských
zariadení.
11. Odkrytie plynovodu môže byť vykonané len na základe písomného súhlasu (v stavebnom
denníku) majstra údržby alebo nim povereného pracovníka.
12. Pri obnažení, križovaní plynovodu pred obsypom a zásypom trasy, kde sa nachádzajú naše
zariadenia, je povinnosť oznámiť tieto práce SPP - distribúcia, a.s. najmenej 3 dni vopred aby
bolo možné vykonať kontrolu plynárenského zariadenia pred zasypaním. Kontroly budú
zaznamenané do stavebného denníka alebo spísaný samostatný záznam.
• dodržať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a.s., Bratislava, pod
č. 6611719032 zo dňa 11.07.2017:
1. 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.
2. 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.
3. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý
podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním
projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie
konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca
spoločnosti povereného správou sietí: Jan Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456.
4. 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.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom
dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať
podmienka spoločnosti Slovak 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 zaradení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo
narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností
podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a
požiadať o nové vyjadrenie.
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Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 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,
týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od
prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú
aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do
troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto
vyjadrenia.
12 Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ
nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať
bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..
13. 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.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
15. Prílohy k vyjadreniu:
• Všeobecné podmienky ochrany SEK
• Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.
Všeobecné podmienky ochrany SEK
1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK
Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma
týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný
zabezpečiť:
• Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených
zamestnancom Slovak Telekom,a.s..
• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia.
• Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia.
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí
(alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ján Potančok,
teletandem@mail.t-com.sk, 0903409880.
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s
rôznou funkčnosťou.
2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je
žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
• Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na
povrchu terénu.
• Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s
vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na
jeho ochranu stanovené.
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• Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú
odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej
polohy na povrchu terénu.
• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr.
hĺbiace stroje).
• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu,
krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy
zariadenia.
• Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
• Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo12129.
• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny
priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel.
káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je
potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v
plnom rozsahu.
• dodržať podmienky vyjadrenia SSE-D, a.s., Žilina, pod č. P29902013040245 zo dňa
19.04.2013:
1. V predmetnej lokalite sa podzemné káblové vedenia VN a NN, ako aj podperné body
nadzemného vedenia VN a NN nenachádzajú.
2. Stavbu žiadame realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov. Pri
ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, resp. priloženie
fotokópie tohto vyjadrenia.
• dodržať podmienky vyjadrenia OVS, a.s., Dolný Kubín pod č. 992/tech/2012 zo dňa
15.04.2013:
1. Pred začatím zemných prác investor stavby objedná presné vytýčenie verejného vodovodu
a vodovod. prípojok u p. Maslíka, ved. HS vodovodov (tel. č. 0905/850605) a verejnej
kanalizácie u Ing. Rončáka, ved. HS kanalizácií a ČOV (tel.č. 0905 850 602).
2 Pri konečnej úprave požadujeme všetky poklopy nachádzajúce sa v telese komunikácie
zdvihnúť do novej nivelety.
• dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o ŽP
pod č. OU-TS-OSZP-2017/001214 zo dňa 14.09.2017, ktoré je zároveň záväzným
stanoviskom:
- Pri vzniku odpadov zaradených do kategórie O - ostatný odpad počas stavebných prác je
potrebné zabezpečiť zhodnotenie vzniknutých odpadov, ak sa odpady nebudú dať prednostne
zhodnotiť, je potrebné zabezpečiť odovzdanie odpadov len osobe oprávnenej nakladať s
odpadmi podľa zákona NR SR Č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
- Pred vydaním kolaudačného rozhodnutie investor stavby je povinný predložiť príslušnému
úradu doklad o zhodnotení, prípadne zneškodnení vzniknutých stavebných odpadov a
požiadať o vydanie záväzného stanoviska podľa § 99 ods. 1 písm. b5/ zákona NR SR
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V konaní podľa § 99
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ods. 2 zákona NR SR Č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
má Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie postavenie dotknutého
orgánu, vyjadrenie, ktoré je výsledkom konania sa považuje za záväzne stanovisko.
• dodržať podmienky vyjadrenia vtedajšieho Obvodného úradu životného prostredia
v Dolnom Kubíne, dnes už Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o ŽP pod
č. C/2013/00512 zo dňa 10.04.2013, ktoré je zároveň záväzným stanoviskom:
- požadovaný zámer sa nachádza v I. stupni ochrany podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o
ochrane prírody a krajiny, v lokalite, kde nie sú zásadne dotknuté záujmy ochrany prírody
a krajiny,
- pri uskutočňovaní stavebných prác požadujeme dbať na minimalizáciu akýchkoľvek
negatívnych vplyvov na prírodné prostredie dotknutej lokality a širšieho okolia,
- požadujeme riešiť organizáciu výstavby a dočasné skladovanie prebytočnej zeminy tak, aby
bola v plnej miere naplnená vyššie uvedená požiadavka,
- po ukončení zemných a stavebných prác požadujeme uviesť terén do upraveného stavu.
• dodržať podmienky vyjadrenia vtedajšieho Obvodného úradu životného prostredia
v Dolnom Kubíne, dnes už Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o ŽP pod
č. C/2013/00509 zo dňa 10.04.2013, ktoré je zároveň záväzným stanoviskom:
- pred realizáciou stavby zabezpečiť vytýčenie podzemných vodných stavieb,
- projekt predložiť na vyjadrenie vlastníkovi - správcovi verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie /Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Bysterecká 2180, 026 80 Dolný
Kubín, Mesto Trstená/,
- požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy o súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. b) vodného
zákona,
- požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy o povolenie na vodné stavby - objekt: SO 05
Dažďová kanalizácia + lapač podľa § 26 vodného zákona.
• dodržať podmienky vyjadrenia vtedajšieho Obvodného úradu životného prostredia
v Dolnom Kubíne, dnes už Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o ŽP pod
č. C/2013/00511 zo dňa 09.04.2013:
Uvedená stavba nie je v zmysle platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany ovzdušia
zdrojom znečisťovania ovzdušia. Vzhľadom na to, nie je na uvedenú stavbu potrebný súhlas
orgánu ochrany ovzdušia.
• dodržať podmienky záväzného stanoviska Krajského riaditeľstva policajného zboru
v Žiline, Krajský dopravný inšpektorát, pod č. KRPZ-ZA-KDI2-90-029/2013 zo dňa
16.04.2013:
- v projekte trvalého dopravného značenia na ceste I/59 je potrebné doplniť DZ B 27b s
dodatkovou tabuľkou E 10 s vyobrazením nákladného motorového vozidla s maximálnou
dĺžkou 9 metrov v smere Trstená - Dolný Kubín.
- v projektoch dočasného dopravného značenia na ceste I/59 je potrebné vyznačiť dočasným
vodorovným dopravným značením zákaz predchádzania. od DZ B 29a až po DZ B 39,
zároveň je potrebné DZ B 39 posunúť na úroveň DZ B 29a v obidvoch smeroch a DZ A 12
premiestniť medzi DZ IP 30 a DZ B 31 a (30 km/hod) takisto v obidvoch smeroch,
- vyobrazenie a tvar dočasného a trvalého dopravného značenia a dopravných zariadení na
ceste I/59 bude v zmysle vyhlášky MV SR Č. 9/2009 a v zmysle STN 018020,
- prizvať KDI na kontrolu správnosti osadenia dočasného a trvalého DZ,
- krajský dopravný inšpektorát si vyhradzuje právo doplniť dočasné a trvalé DZ v záujme
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
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• dodržať podmienky stanoviska Okresného riaditeľstva policajného zboru v Dolnom
Kubíne, Okresný dopravný inšpektorát, pod č. ORPZ-DK-ODI1-11-061/2013 zo dňa
22.04.2013:
- Vyobrazenie, vyhotovenie, tvar a umiestnenie dopravného značenia musí byť v súlade s
vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s
STN 01 8020.
- Dopravný inšpektorát si z dôvodu potreby zaistenia bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky vyhradzuje právo na prípadnú úpravu alebo doplnenie dopravného značenia.
- O stanovisko k trvalému a dočasnému dopravnému značeniu na ceste č. I/59 je nutné
požiadať Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Žiline.
- Toto stanovisko nenahrádza určenie trvalého dopravného značenia príslušným cestným
správnym orgánom v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov a stanovisko správcu dotknutej komunikácie.
• dodržať podmienky stanoviska Slovenskej správy ciest, Bratislava, pod
č. 5248/2013/2320/16370 zo dňa 06.05.2013.
1. K navrhnutej stykovej križovatke na ceste I/59 dala SSC Bratislava súhlasné stanovisko v
rámci posudzovania návrhu trvalého dopravného napojenia stavby "Dialýza Trstená".
2. Vzhľadom k polomerom obrúb dopravného napojenia pri odbočovaní vľavo z cesty I/59 a
pri výjazde vpravo na cestu I/59 opätovne požadujeme dopravným značením zamedziť
vjazd/výjazd vozidiel dlhších ako 9 m. Dopravné značenie musí byť odsúhlasené príslušným
PZ DI.
3. V dopravnej situácii predmetnej stavby musí byť zakreslená dopravná časf súvisiacej
stavby Dialýza Trstená aby bolo zrejmé, že obe stavby vzájomne korešpondujú a sú dopravne
prepojené.
4. Výškový oblúk na novom ramene miestnej obslužnej komunikácii v mieste dopravného
napojenia na cestu I/59 žiadame navrhnúť ďalej od cesty I/59, aby vôbec nezasahoval do
jazdného pruhu rozšírenej cesty I/59.
5. Žiadame doložiť výpočet konštrukcie rozšírenej vozovky cesty I/59 pre triedu dopravného
zaťaženia I., II. a III. podľa TP 3/2009 Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek.
Konštrukciu vozovky rozšírenej cesty I/59 žiadame vopred odsúhlasiť so zástupcom SSC
IVSC Žilina. Všetky technologické spoje žiadame zaliať pružnou asfaltovou zálievkou v
zmysle KLEaZ 1/2012.
6. Podzemnú el. prípojku v súbehu s cestou I/59 žiadame situovať vo vzdialenosti min. 1,0 m
od novej vonkajšej hrany zemného telesa cesty I/59 po jej rozšírení.
7. Odvodnenie areálu je navrhnuté systémom uličných vpustov do novej areálovej kanalizácie
cez ORL do existujúcej dažďovej kanalizácie. Tento návrh žiadame odsúhlasiť s jej
vlastníkom resp. správcom.
• dodržať požiadavky záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Žilina,
Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja, pod č. KPUZA-2017/19698-2/74600/FUR
zo dňa 27.09.2017.
1. Termín zahájenia výkopových prác súvisiacich so stavbou písomne ohlásiť najmenej 5 dní
vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná odborný dohľad stavby formou
prieskumu detektorom kovov a následne obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných
archeologických nálezov.
2. Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej alebo
nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného
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materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových
pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina,
najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky
krajským pamiatkovým úradom.
Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v
zmysle § 52 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo
právoplatnosť, nebola stavba začatá.
Toto rozhodnutie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov
účastníkov konania.
Stavebník všetky podmienky, za ktorých mu je stavba povolená je povinný plniť a po
doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich zaväzuje plniť.
Stavebný úrad k stavebnému povoleniu pripája overenú projektovú dokumentáciu
stavby.

Odôvodnenie
Stavebník Mesto Trstená, zastúpené PhDr. Ing. Magdalénou Zmarzlákovou –
primátorkou mesta, so sídlom Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená, IČO 00 314 897, podal dňa
31.08.2017 Mestu Trstená – špeciálnemu stavebnému úradu podľa § 3a ods. 5 cestného
zákona žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „KRIŽOVATKA A
PARKOVISKO PRI HNSP TRSTENÁ“, stavebný objekt SO 02 - I. etapa – Napojenie
mestského parkoviska a objektu Dialýzy na št. cestu I/59, na pozemkoch parcela registra
E-KN č. 1497/1, 1497/6, 1498, 1500/2, 1501/1, 1502/2, 1503/1, 1504/3, 1505/4, 1506, 1315,
1317, 1318, 1320, 1321, 1322, 1323, 1333, 1325, 1332, 1328/3, 1328/2, 1329/1, 1331,
1334/1, 1335/2, 1336/1, 1337/1, 1340, 14256/43, 14256/48, 14256, katastrálne územie
Trstená. Rozhodnutie o umiestnení stavby sa v zmysle § 39a ods. 3 písm. a) stavebného
zákona nevyžaduje, nakoľko stavba je v súlade s platným územným plánom mesta Trstená.
Dňom podania žiadosti sa začalo stavebné konanie.
Mesto Trstená ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona
a § 3a ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon),
v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona oznámil verejnou vyhláškou začatie stavebného
konania o povolení stavby dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania
a súčasne v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho
pojednávania, pretože mu boli dobre známe pomery staveniska, žiadosť poskytovala
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stavebný úrad upozornil
účastníkov konania, že v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona môžu svoje námietky
uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na neskôr
podané námietky neprihliadne, a že v zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona boli dotknuté
orgány povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej si mohli uplatniť svoje
námietky účastníci konania, pokiaľ nepožiadali o predĺženie lehoty na ich vyjadrenie.
Námietky účastníkov konania neboli podané. Oprávnené podmienky z vyjadrení dotknutých
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orgánov k povoľovanej stavbe stavebný úrad zahrnul do podmienok tohto stavebného
povolenia.
Stavba bude uskutočnená na pozemkoch parcela registra E-KN č. 1497/1, 1497/6,
1498, 1500/2, 1501/1, 1502/2, 1503/1, 1504/3, 1505/4, 1506, 1315, 1317, 1318, 1320, 1321,
1322, 1323, 1333, 1325, 1332, 1328/3, 1328/2, 1329/1, 1331, 1334/1, 1335/2, 1336/1, 1337/1,
1340, 14256/43, 14256/48, 14256, v k.ú. Trstená, ku ktorým má stavebník Mesto Trstená
vlastnícke právo a iné právo na základe zmlúv o budúcej kúpnej zmluve.
K stavbe sa vyjadrili: SPP – Distribúcia, a.s., Bratislava, Slovak Telekom, a.s.,
Bratislava, SSE-D, a.s., Žilina, OVS, a.s., Dolný Kubín, Okresný úrad Tvrdošín, odbor
starostlivosti o ŽP, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline, Krajský dopravný
inšpektorát, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Dolnom Kubíne, Okresný dopravný
inšpektorát, Slovenská správa ciest, Bratislava, Krajský pamiatkový úrad Žilina.
Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a § 63 stavebného
zákona. Bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani
neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stavebného zákona, vyhl. č. 523/2002 Z.z. ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o všeobecnotechnických požiadavkách na výstavbu a príslušné
ustanovenia slovenských technických noriem.
Keďže stavebník splnili požiadavky a podmienky vydania stavebného povolenia,
špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Podľa § 53 a nasl. 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 jeho oznámenia.
Podľa § 54 správneho poriadku odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté
rozhodnutie vydal, t.j. Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom v
zmysle zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
primátorka mesta

Toto oznámenie rozhodnutia má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 69
ods. 2 stavebného zákona a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského
úradu v Trstenej a na internetovej stránke mesta Trstená. Posledný deň tejto lehoty je
dňom doručenia.

Vyvesené dňa:
Zvesené dňa:
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie
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Doručuje sa:
Účastníkom konania:
1/ Verejnou vyhláškou
Na vedomie:
Dotknutým orgánom a organizáciám:
2/ Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline, Krajský dopravný inšpektorát,
Kuzmányho 26, 012 23 Žilina
3/ Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Dolnom Kubíne, ODI, Pelhřimovská 2054/6,
026 01 Dolný Kubín
4/ Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
5/ Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Medvedzie 254,
027 44 Tvrdošín
6/ Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor, Námestie A. Bernoláka 381/4,
029 01 Námestovo
7/ Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Predmestská
1613, 010 01 Žilina
8/ Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená – orgán územného plánovania
9/ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
10/ Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
11/ SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
12/ Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
13/ Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
14/ Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená (so žiadosťou o vyvesenie)
15/ Ing. Peter Maretta, MARETTA projekt, Ťatliakova 1, 026 01 Dolný Kubín
16/ B. Braun Avitum, s.r.o., Hlučínska 3, 831 03 Bratislava

