OBEC ZLIECHOV
Obecný úrad, 018 32 Zliechov 233, č. t. 042/44 42 084
Č. j. : 177/2019-Rozhodnutie

V Zliechove, 21. 10. 2019

Verejná vyhláška

ROZHODNUTIE
Obec Zliechov, zastúpená starostom obce Ing. Antonom Mikom, Obecný úrad
Zliechov č. 233, 018 32 Zliechov, podala dňa 19. 08. 2019 žiadosť o stavebné povolenie na
stavbu „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre MRK v obci Zliechov“ na
pozemkoch register „E-KN“ parc. č. 5689, 5712, 5716, 5717, 5720, 5728, 5729, 5731 k. ú.
Zliechov.
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie podľa § 60 stavebného zákona.
Obec Zliechov, ako miestne a vecne príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1
zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný
zákon“), podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania, pretože
stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a predložená žiadosť poskytuje
dostatočný podklad k posúdeniu žiadosti. Účastníci konania a dotknuté orgány mohli svoje
pripomienky a námietky k požadovanej stavbe uplatniť najneskôr do 10. 09. 2019. Stavebný
úrad na základe preskúmania žiadosti, rozhodol takto:
líniová stavba

„Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre MRK v obci
Zliechov“
na pozemkoch parc. č. E-KN 5689, 5712, 5716, 5717, 5720, 5728, 5729, 5731 k. ú. Zliechov,
sa podľa § 66 ods. 1 stavebného zákona v spojení s § 16 cestného zákona a § 10 vyhlášky č.
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa § 46 a
§ 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov

p o v o ľ u j e.
I. Popis stavby:
Územie stavby je situované v katastrálnom území Zliechov. Je ohraničené stávajúcou
cestou III/1912, zástavbou, oplotením od susedných pozemkov, zeleňou a miestnym
potokom. Reliéf záujmového územia je rovinatý, bez terénnych deformácií, na miestnych
komunikáciách mierne zvlnený.
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Účelom stavby je zabezpečiť bezpečné vedenie chodcov v pridruženom priestore cesty
III/1912 a MK. Tým sa dosiahne zvýšenie bezpečnosti cestnej dopravy, chodcov a
skvalitnenie prepojenia jednotlivých častí obce obyvateľmi. Komunikácie v obci majú
šírku spevnenej časti cca 6-3 m. Komunikácie sú dvojpruhové a jednopruhové obojsmerné.
Bezpečný prechod chodcov v obci bude riešený chodníkom šírky 1,5m, vedeným pozdĺž
hlavnej komunikácie III. triedy. Kryt komunikácií je z asfaltu a je poškodený vplyvom
dlhodobého pôsobenia poveternostných podmienok hlavne vplyvom dažďa, vplyvom
opotrebenia od dopravy, vplyvom kladenia prípojok inžinierskych sietí (priečne a pozdĺžne
prekopávky) a pod. Vozovka je po celej dĺžke odvodnená k okraju komunikácie voľne do
terénu. Hlavným účelom stavby je rekonštrukcia - výmena poškodenej obrusnej a ložnej
vrstvy, podkladu existujúcich miestnych komunikácií, rozšírenie komunikácie,
rekonštrukcia mostného objektu a výstavba nového chodníka. Ak si charakter
rekonštrukcie vyžiada zmenu odvodnenia podľa STN 73 6101, ods. 8.2.1. Teleso cestnej
komunikácie a okolité pozemky musia byť zabezpečené proti škodlivému pôsobeniu
podzemných a zrážkových vôd z povrchového odtoku, je nevyhnutná aj ich úprava.
Komunikácie tvoria dopravné prepojenie v obci Zliechov a príjazd k okolitým objektom a
komunikáciám v centre obce.
Projekt je rozdelený na Vetvy A-C. Každá vetva rieši samostatne úseky komunikácii v
obci:
Vetva A - rieši vybudovanie nového chodníka popri ceste III/1912 vrátane úpravy jej
odvodnenia. Začiatok návrhu nového chodníka plynulé naväzuje na stávajúci chodník. Z
dôvodu nepriaznivých šírkových pomerov na ľavej strane, sa pokračuje vybudovaním
nového chodníka po pravej strane v šírke 1,5m. Chodník je prevedený v priečnom sklone
2% smerom do vozovky. Smerovo aj výškovo chodníky nadväzujú na vozovku
komunikácie.
Vetva B - rieši rekonštrukciu miestnej komunikácie, komunikácia sa rozšíri o cca 1 m kde
sa vybuduje nová komunikácia s výmenou celej skladby vozovky v rozsahu jazdného
pruhu. V úseku sa nachádza aj autobusová zastávka, kde dôjde k rekonštrukcii celej
skladby spevnenej plochy pod prístreškom.
Vetva C - rieši rekonštrukciu miestnej komunikácie. Na miestnej komunikácii sa nachádza
mostný objekt, ktorý je v nevyhovujúcom stave. Na moste - začiatok úseku a na konci
úseku sa vymení celá konštrukcia vozovky, nakoľko vykazuje závažné poruchy podložia.
Na komunikácii sa upraví povrch vozovky položením nového krytu a podkladnej vrstvy a
upraví sa aj jej odvodnenie.
V priestore staveniska sa nachádzajú podzemné a nadzemné vedenia inžinierskych sietí.
Jedná sa o vodovod, verejné osvetlenie. Poloha existujúcich IS je vo výkresoch značená
orientačne, pričom vzhľadom na charakter stavby sa nepredpokladá s ich preložkou. Je
nutné, aby dodávateľ stavby pred realizáciou zabezpečil ich vytýčenie a rešpektoval
požiadavky správcov.
Stávajúce odvodnenie komunikácie je zabezpečené pozdĺžnym a priečnym vyspádovaním
komunikácie do terénu a priekop a sčasti do šácht. Vybudovanie nového chodníka a
rekonštrukcia miestnych komunikácií si vyžiada aj úpravu odvodnenia.
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II. Účel stavby:
Účel stavby sa zmenou nemení - stavba je podľa § 43a ods. 3 písm. a) stavebného
zákona inžinierska stavba – úpravy ciest, miestnych komunikácií a chodníkov.

III. Na uskutočnenie stavby stavebný úrad stanovuje podľa § 66 ods.
2 a 3 stavebného zákona tieto záväzné podmienky:
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je
súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu, ktorý rozhodne, či zmeny budú
povolené v samostatnom konaní podľa § 68 stavebného zákona alebo v zlúčenom
kolaudačnom konaní s konaním o zmene stavby pred dokončením podľa § 81 ods. 4
stavebného zákona.
Pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku, najmä
nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na stavenisko.
Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb
podľa § 43d a § 48 – § 53 stavebného zákona, príslušné technické normy, hygienické,
protipožiarne a bezpečnostné predpisy a príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z.
z..
Stavenisko musí spĺňať ustanovenia § 43i ods. 3 písm. a), b), c), d), e), f), h)
stavebného zákona. V označení stavby na stavenisku okrem údajov o stavbe
a účastníkoch výstavby uviesť aj údaje podľa prílohy č. 1 NV SR č. 396/2006 Z. z..
Projekt stavby vypracoval: Ing. Lenka Rytychová - autorizovaný stavebný inžinier,
č. osv. 6169 * I2.
Stavba bude dokončená najneskôr do 24 mesiacov odo dňa začatia stavby. So
stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo
dňa, keď nadobudlo právoplatnosť (§ 67 ods. 2 stavebného zákona), pokiaľ stavebný
úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.
Stavebný materiál nesmie byť skladovaný na verejných priestranstvách alebo
komunikáciách.
Pre stavbu budú použité stavebné materiály a výrobky zodpovedajúce ustanoveniu §
43f stavebného zákona, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie
v stavbe na zamýšľaný účel.
Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, stavebník oznámi stavebnému úradu
zhotoviteľa (zhotoviteľov) stavby do 15 dní od skončenia výberového konania,
s dokladovaním oprávnenia zhotoviteľa na uskutočňovanie stavieb.
Podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona bude na stavbe vedený stavebný denník, do
ktorého budú zapísané všetky dôležité údaje o stavebných prácach a o iných
činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby.
Pred začatím stavby zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí v mieste stavby
ich vlastníkmi alebo správcami.
Stavebník podľa § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona oznámi stavebnému úradu
začatie stavby.
Organizáciu výstavby zabezpečiť tak, aby okolie stavby nebolo zaťažované hlukom,
vibráciami, prachom a exhalátmi nad prípustnú mieru, v súlade s platnými predpismi.
Pri realizácii stavby rešpektovať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, počas výstavby neustále
zabezpečovať čistotu stavbou dotknutých komunikácií.
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16. V prípade, že v súvislosti s prevádzanou stavby vznikne škoda na susedných
nehnuteľnostiach, jej náhradu zabezpečí stavebník po dohode s vlastníkmi. Ak
nedôjde k dohode o náhrade škody rozhodne príslušný súd.
17. Ukončenie stavby stavebník oznámi stavebnému úradu podaním návrhu na
kolaudáciu podľa § 79 stavebného zákona.
18. Pri uskutočňovaní stavby rešpektovať pripomienky dotknutých orgánov:
18.1. Považská vodárenská spoločnosť, a.s. (záväzné stanovisko č. 7091/21/2019CA zo dňa 10. 09. 2019)
a) V záujmovom území v miestach vetiev A-C je situovaný verejný vodovod v
správe Považskej vodárenskej spoločnosti a.s. (ďalej len PVS a.s.).
b) Investor je povinný pred začiatkom zemných prác zabezpečiť vytýčenie IS v
správe PVS a.s. v dotknutom území. Vytýčenie vykoná PVS, a.s. na základe
písomnej objednávky doručenej na HS Služby PVS, a.s. , ul. Nová 133, 017 46
Považská Bystrica, tel. 0905 / 850 734.
c) Na základe vytýčenia žiadame dodržať STN 73 60 05 o priestorovom
usporiadaní IS a pri umiestnení iných súvisiacich stavieb pevne spojených so
zemou aj ochranné pásmo verejných vodovodov v zmysle zák. č. 442/2002 Z.z.
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších doplnkov
a zmien.
d) V prípade, že sa v dotknutom území nachádzajú vodárenské poklopy na
vodárenských zariadeniach (hydranty, šachty, zemné uzávery), žiadame v
zmysle § 27 odst. 4 zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách dodržať osadenie vodárenských poklopov v úrovni budúcej
nivelety terénu.
e) Na základe vytýčenia žiadame dodržať pôvodné krycie výšky verejného
vodovodu v správe PVS a.s.
f) Začiatok a koniec realizácie zemných prác žiadame ohlásiť u majstra vodovodov
Ing. Majchroviča č.t. 0907817530 a jeho prítomnosť zaznamenať v stavebnom
denníku.
g) Ku kolaudácii stavby je investor povinný predložiť Protokol o vytýčení IS a
vlastný „Protokol o dodržaní STN 73 60 05 a ochranného pásma verejného
vodovodu", ktoré budú podpísané majstrom prevádzky vodovodov.
h) Uvedené podmienky žiadame zakotviť v stavebnom povolení.
18.2. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
(vyjadrenie č. TSK/2019/08401-2 zo dňa 10. 10. 2019):
a) Realizáciou chodníka nesmie dôjsť k zmene šírkových pomerov cestnej
komunikácie III/1912.
b) Napojenie na cestnú komunikáciu III/1912 musí byť plynulé bez poškodenia
asfaltového krytu vozovky. Realizáciou predmetnej stavby nesmie byť porušená
konštrukcia a stabilita vozovky a stavebník pri svojej činnosti nesmie sťažovať
údržbu cestnej komunikácie.
c) Realizáciou stavby nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov cesty
III/1912. Ak výstavbou chodníka a rekonštrukciou MK vzniknú nepriaznivé
odvodňovacie pomery na ceste III/1912 investor stavby je povinný zrealizovať
potrebné opatrenia na odstránenie nedostatkov na vlastné náklady podľa
pokynov správcu komunikácie.
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d) V mieste vjazdov na priľahlé nehnuteľnosti zabezpečiť, aby povrchová voda z
vjazdov a spevnených plôch nevytekala na cestu III/1912 vyspádovaním od
cesty, prípadne osadením odvodňovacích žľabov.
e) Chodník bude v správe a údržbe stavebníka.
f) Dodržať podmienky vyjadrenia Správy ciest TSK č. SC/2019/2134-2 zo dňa
2.9.2019.
g) Cestné komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp.
pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené.
h) Stavebník pred začiatkom prác požiada príslušný cestný správny orgán o
vydanie Určenia prenosného dopravného značenia počas realizácie prác.
i) 5 dní pred začatím realizácie stavby zaslať písomnú informáciu o začatí
stavebných prác na Správu ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja cestmajsterstvo SC TSK Ilava (Ivan Ferech, tel. kontakt: 0903 517 611, e-mail:
ivan.ferech@sctsk.sk).
j) Po ukončení prác je stavebník povinný prizvať zástupcu S C TSK na
porealizačnú obhliadku.
18.3. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne (vyjadrenie č.
SC/2019/2134-2 zo dňa 02. 09. 2019):
a) Pri výstavbe chodníkov musia zostať zachované šírkové pomery cestnej
komunikácie III/1912.
b) Vjazdy k rodinným domom budú plynulé napojené na zarezaný asfaltový kryt
cesty.
c) Realizáciou chodníkov musí zostať funkčné odvodnenie cestného telesa.
d) Novovybudovaný chodník bude patriť do správy obce.
e) Odvodnenie VETVY „B" musí byť zrealizované tak, aby nedochádzalo k
štekaniu a zaplavovaniu cesty III/1912.
f) Dočasné a trvalé dopravné značenie musí byť odsúhlasené a schválené okresným
dopravným inšpektorátom.
g) Pri realizácii stavebných a výkopových prác nesmie dôjsť k obmedzeniu
plynulosti a ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky, ani k znečisteniu povrchu
vozovky.
h) V prípade znečistenia vozovky je investor stavby povinný závadu bezodkladne
odstrániť na vlastné náklady.
i) Po ukončení prác uviesť poškodený terén, svahy a odvodnenie cestného telesa
do pôvodného stavu.
j) práce musia byť vykonávané mimo zimnej údržby ciest, t. j. mimo obdobia od
31.10. do 31.03. príslušného kalendárneho roka.
k) Začiatok a ukončenie prác nahlásiť zástupcovi správcu komunikácie (pán Ivan
Ferech, tel. č. 0903 517 611) a rešpektovať jeho usmernenia.
18.4. Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
(vyjadrenie č. OU-TN-OCDPK-2019/030705-002/BLA zo dňa 20. 09. 2019):
a) Z hľadiska nami sledovaných záujmov podľa zákona č. 135/1961 Zb. sa
navrhovaná trasa chodníka dotýka cesty III/1912.
b) Rešpektovať cestu III/1912 v jej existujúcej trase.
c) Nakoľko práce pri ceste obmedzia cestnú premávku, je potrebné na ceste počas
prác použiť dočasné dopravné značky (DZ) a dopravné zariadenia, pred ich
použitím je potrebné dočasné DZ odsúhlasiť OR PZ ODI a podľa § 3 ods. 5
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d)

e)
f)
g)

písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. požiadať tunajší cestný správny orgán o ich o
určenie.
Nakoľko pri realizácii prác dôjde k obmedzeniu premávky na ceste III/1912 je
potrebné ešte pred realizáciou prác požiadať tunajší cestný správny orgán o
povolenie na čiastočnú uzávierku cesty III/1912 podľa § 7 zákona č. 135/1961
Zb.
Pri stavebných prácach neznečisťovať cestu, prípadné znečistenie bezodkladne
odstrániť.
Žiadateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené na cestnom telese,
ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou stavby.
Tunajší cestný správny orgán si vyhradzuje právo podmienky kedykoľvek
zmeniť, alebo doplniť, ak si to vyžiada verejný záujem.

18.5. Okresné riaditeľstvo PZ v Trenčíne, Okresný dopravný inšpektorát v
Trenčíne (vyjadrenie č. ORPZ-TN-ODI-250/2019-ING zo dňa 07. 10. 2019):
a) Navrhované stavebné úpravy, technické parametre a spôsob vyhotovenia
chodníka musia rešpektovať podmienky projektovania miestnych komunikácií
určených STN 73 6110. Chodník bude vedený v krajnici cesty III/1912 tak, aby
v danom úseku cesty nedošlo k zúženiu priečneho profilu komunikácie.
b) Nakoľko sa jedná o stavbu umiestnenú v krajnici cesty III/1912, požadujeme
riešiť odvodnenie cesty tak, aby nedošlo k jeho narušeniu, prípadne úplnému
znemožneniu v úseku stavby.
c) Úprava chodníka (obrubníkov) v miestach vjazdov k rodinným domom pozdĺžny a priečny profil chodníka, musí rešpektovať podmienky STN 73 6110,
pričom stavebné úpravy musia umožňovať plynulé vchádzanie a vychádzanie
vozidiel z/na cestu III/1912, bez obmedzenia bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky.
d) Použité prenosné dopravné značenie musí spĺňať podmienky STN 01 8020,
Vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z. a § 61/3 Zákona č. 8/2009 Z. z.
e) V prípade že si to počas realizácie prác vyžiada dopravná situácia, zhotoviteľ
zabezpečí počas celej doby realizácie prác ručné riadenie cestnej premávky
náležite poučenými osobami s označením osoby vykonávajúcej práce na ceste.
f) Projekt dočasného dopravného značenia spolu s presným termínom realizácie
prác požadujeme predložiť na odsúhlasenie ODI najneskôr 30 dní pred začatím
stavebných prác.
g) ODI požaduje prizvaniu svojho zástupcu ku kolaudácii stavby.
18.6. Slovenský vodohospodársky podnik š. p., OZ Piešťany, (stanovisko č. CS
SVP OZ PN 7424/2019/2 zo dňa 11. 10. 2019):
a) K začiatku a ukončeniu prác pri vodnom toku, ako aj ku kolaudácii požadujeme
prizvať zástupcu SVP, š. p., OZ Piešťany, SPSV I. Púchov – úsekového technika
Ing. Rázgovú (kontakt 0910459901) a riadiť sa jej pokynmi.
b) Stavebný, vykopaný materiál a vzniknutý odpad požadujeme uložiť a skladovať
mimo ochranného pásma vodného toku, t. j. min. 4,0 m od aktuálnej brehovej
čiary. Pri stavebných prácach požadujeme dbať na ochranu vodného toku,
nepoškodzovať brehy, neznečisťovať vodný tok, zamedziť úniku znečisťujúcich
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látok, neohrozovať kvalitu vôd a vykonávať činnosti v súlade, okrem iného so
zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov.
c) V prípade, ak budú stavbou dotknuté pozemky vo vlastníctve SR v správe SVP,
š. p., požadujeme najneskôr do kolaudačného konania uzatvoriť zmluvný vzťah
(zmluvu o zriadení vecného bremena) na OZ Piešťany, Odbor správy majetku
(ústredňa 033/7764111).
d) SVP, š. p., v zmysle zákonov NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a č. 7/2010 Z.
z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za
prípadné škody spôsobené mimoriadnou udalosťou - účinkami vôd, splavenín a
ľadu.
e) Na predmetnú stavbu bude potrebný súhlas štátnej vodnej správy – OÚ Ilava.
18.7. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ŽP, úsek odpadového
hospodárstva (vyjadrenie č. OÚ-IL-OSŽP-2019/001289-002 MOJ zo dňa 26.
08. 2019):
a) Pri realizácií stavby sa predpokladá vznik odpadov, ktoré sú zaradené podľa
skupín a druhov odpadov v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
b) Podľa § 77 ods. 3 zákona o odpadoch je za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli
pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií zodpovedná
osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu, údržbu,
rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácií a plní povinnosti podľa § 14 zákona
o odpadoch.
c) Pri realizácií stavby je pôvodca odpadov povinný vykonávať svoju činnosť tak,
aby splnil záväznú hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovenú v § 6 ods.
1 zákona o odpadoch a to:
predchádzať vzniku odpadu
zabezpečiť prípravu na opätovné použitie odpadu
zabezpečiť recykláciu vzniknutého odpadu
zabezpečiť iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie
vzniknutého odpadu
• zabezpečiť zneškodňovanie vzniknutého odpadu.

•
•
•
•

d) V prvom rade je teda pôvodca odpadov povinný predchádzať vzniku odpadu z
realizácie predmetnej stavby.
e) Následne je pôvodca povinný vzniknuté stavebné odpady materiálovo zhodnotiť
už pri realizácií stavby.
f) Ostatné vznikajúce odpady je potrebné zaradiť a triediť podľa skupín a druhov
odpadov v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov.
g) Podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch je držiteľ odpadu, t.j. investor
povinný odovzdať vzniknuté odpady len osobe oprávnenej na nakladanie s
odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo
zneškodnenie sám, t.j. investor môže odovzdať odpady dodávateľovi stavebných
prác len, ak má dodávateľ príslušné povolenie na nakladanie s odpadmi podľa
zákona o odpadoch.
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h) Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať
odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo
zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom.
i) Podľa ustanovení § 1 ods. 2 písm. h) sa zákon o odpadoch nevzťahuje na
nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný
počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v
prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.
j) Prebytočnú zeminu a kamenivo možno využiť na terénne úpravy mimo miesta
jej vzniku len v súlade so zákonom Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) alebo uložiť
na povolenú skládku, nie na skládku/miesto určené stavebníkom/obcou.
k) Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá plánuje využiť
výkopovú zeminu na terénne úpravy mimo miesta jej vzniku je povinná
požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o súhlas
podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.
l) Pôvodca odpadu, ktorý plánuje skladovať výkopovú zeminu mimo miesta jej
vzniku, je povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. v) zákona o odpadoch.
m) Ku kolaudačnému konaniu je investor povinný predložiť povoľujúcemu orgánu
vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1
písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. K vyjadreniu je investor povinný doložiť
prehľad sumárnych množstiev jednotlivých druhov odpadov v tonách z
realizácie predmetnej stavby, porovnať tieto množstvá s množstvami uvedenými
v projektovej dokumentácií pre územné rozhodnutie/stavebné povolenie a
relevantne preukázať nakladanie s nimi v súlade so zákonom o odpadoch,
odôvodniť vzniknuté rozdiely a predložiť doklady o ich zhodnotení alebo
zneškodnení v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch. Čestné prehlásenie
investora Okresný úrad Hava, odbor starostlivosti o životné prostredie nebude k
žiadosti o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu predmetnej stavby akceptovať.
18.10.

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy
(vyjadrenie č. OÚ-IL-OSŽP-2019/001297 - 02 REN zo dňa 27. 08. 2019):

a) Existujúce dažďové kanalizácie s odvedením vôd z povrchového odtoku do
Podhradského potoka sú podľa ustanovení § 52 vodného zákona vodnými
stavbami.
b) Upozorňujeme investora na skutočnosť, že podľa ustanovení § 80d ods. 3
vodného zákona je potrebné do 31. decembra 2018 povolenia vydané do 14.
januára 2015, ktoré nie sú v súlade so zákonom účinným od 15. januára 2015
uviesť s nim do súladu, preto je potrebné ešte pred vydaním stavebného
povolenia úprav existujúcich dažďových kanalizácií ako aj zmeny odtokových
pomerov požiadať o prehodnotenie v súčasnosti platného povolenia na osobitné
užívanie vôd, ktoré vecne súvisí s prevádzkou existujúcich dažďových
kanalizácií, resp. odvodnení. V prípade, že vlastník stavby nemá vydané platné
polenie orgánu štátnej vodnej správy na osobitné užívanie vôd súvisiace s
predmetnou stavbou je potrebné bezodkladne požiadať orgán štátnej vodnej
správy o vydanie predmetného povolenia. K prehodnoteniu povolenia na
osobitné užívanie vôd, ako aj k jeho vydaniu je potrebné predložiť stanovisko
správcu drobného vodného toku - Porubský potok, kde sú vody z povrchového
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odtoku plánovanej rekonštrukcie komunikácií zaústené a situáciu umiestnenia
výustných objektov.
c) K stavebným prácam na existujúcom moste ponad Porubský potok je potrebný
súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 27 ods. 1 písm. a)
vodného zákona na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto
zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.
K vydaniu súhlasu je potrebné predložiť stanovisko správcu drobného vodného
toku a projektovú dokumentáciu stavby.
d) Počas realizácie stavby je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k úniku ropných a
iných znečisťujúcich látok a aby sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových
a podzemných vôd.
e) V prípade úniku ropných produktov znečistený substrát okamžite odstrániť a
odviesť na miesto dekontaminácie, odstránenú zeminu nahradiť čistou, zhutniť
ju a nezastavanú plochu stabilizovať.
f) Pohonné hmoty, znečisťujúce látky a nebezpečné odpady vzniknuté pri realizácií
stavby je potrebné zabezpečiť proti odcudzeniu a neodbornej manipulácií.
18.11.

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy
(vyjadrenie č. OÚ-IL-OSŽP-2019/001481 - 02 SUC zo dňa 16. 10. 2019):

a) Súhlas sa vydáva k projektovej dokumentácii stavby „Dobudovanie základne
technickej infraštruktúry pre MRK v obci Zliechov" august/2019, ktorú
vypracovala Ing. Lenka Rytychová, autorizovaný stavebný inžinier, 6169*12.
b) Pri realizácii stavby a neskoršej prevádzke postupovať tak, aby sa zabezpečila
všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd.
c) Ochrana počas vykonávania činnosti musí vychádzať zo všeobecných
povinností podľa § 30 vodného zákona.
d) Počas výstavby a následného užívania stavby dôsledne dodržiavať ustanovenia
§ 39 vodného zákona a vyhlášky MZP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach
havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
e) Dodržať podmienky vyjadrenia správcu vodného toku Podhradský potok,
SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, š.p., Odštepný
závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krásku 834/3, 921 80 Piešťany č. CS SVP OZ
PN 7424/2019/2 zo dňa 11. 10. 2019.

IV. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Účastníci konania v priebehu stavebného konania neuplatnili námietky.
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O d ô v o d n e n i e:
Obec Zliechov, zastúpená starostom obce Ing. Antonom Mikom, Obecný úrad Zliechov č.
233, 018 32 Zliechov, podala dňa 19. 08. 2019 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu
„Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre MRK v obci Zliechov“ na pozemkoch
register „E-KN“ parc. č. 5689, 5712, 5716, 5717, 5720, 5728, 5729, 5731 k. ú. Zliechov.
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie podľa § 60 stavebného zákona.
Špeciálny stavebný úrad – Obec Zliechov, na základe návrhu, oznámil dňa 21. 08. 2019
začatie stavebného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom, nakoľko sú mu dobre
známe pomery staveniska upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a stanovil
lehotu na uplatnenie námietok a pripomienok k stavbe do 10. 09. 2019.
Predložená žiadosť bola preskúmaná podľa § 62 stavebného zákona pričom bolo zistené, že
uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené
práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu stanovené v § 47
stavebného zákona a príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z.
Projekt stavby spracovali fyzické osoby: Ing. Lenka Rytchová, autorizovaný stavebný
inžinier, č. osv. 6169*I2, ktorá má oprávnenie na projektovanie konštrukcii inžinierskych
stavieb.
Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, povinnosť oznámiť zhotoviteľa stavby uložil
špeciálny stavebný úrad stavebníkovi v lehote do 15 dní od skončenia výberového konania,
spolu s dokladovaním oprávnenia zhotoviteľa na uskutočňovanie stavieb.
Ku stavbe sa vyjadrili dotknuté orgány: Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ŽP – úsek
štátnej správy odpadového hospodárstva; OR PZ ODI v Trenčíne; Považská vodárenská
spoločnosť, a. s., Považská Bystrica; Slovak Telekom, a. s., Bratislava; Okresný úrad Ilava,
odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy; Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti
o ŽP, úsek ochrany prírody a krajiny; Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií; Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, Slovenský
vodohospodársky podnik š. p. OZ Piešťany; Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici
7282/20A, 911 01 Trenčín; Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne. Ich
stanoviská nie sú záporné alebo protichodné, pripomienky boli zohľadnené v bode č. 18.
záväzných podmienok pre uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.
Špeciálny stavebný úrad v konaní zistil, že pozemky parc. č. E-KN 5689, 5712, 5716,
5717/502, 5720, 5728, 5729, 5731 k. ú. Zliechov, na ktorých je umiestnená stavba sú podľa
výpisu z LV č. 2118 vo vlastníctve stavebníka – obce Zliechov.
Účastníci stavebného konania neuplatnili v konaní námietky proti stavbe.
Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu
stavby v súlade s platnými predpismi.
Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď
nadobudlo právoplatnosť (§ 67 ods. 2 stavebného zákona). Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ
stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.).
Navrhovateľ je podľa § 4 ods. 1 písm. a) zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov oslobodený od správneho poplatku.
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Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa doručenia na Obec Zliechov,
Obecný úrad, 018 32 Zliechov, podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení
neskorších predpisov. Toto rozhodnutie je preskúmateľné príslušným súdom, po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov, podľa správneho poriadku.

Ing. Anton Miko
starosta obce
Príloha:
Overená dokumentácia stavby (pre stavebníka)
Toto rozhodnutie sa účastníkom konania podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a § 26 ods. 2
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
oznamuje (doručuje) verejnou vyhláškou a bude po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli
obce Zliechov a zverejnené na webovom sídle obce www.zliechov.sk.

Vyvesené dňa ....................................................
Pečiatka a podpis

Zvesené dňa ........................................
Pečiatka a podpis

Rozhodnutie sa doručí:
Účastníkom konania:
1. Účastníkom konania verejnou vyhláškou.
Dotknutým orgánom:
1. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy,
2. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ŽP, úsek odpadového hospodárstva,
3. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava,
4. Slovenský vodohospodársky podnik, Správa Povodia stredného Váhu , Nimnica 1/97,
5. Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Považská Bystrica,
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01
Trenčín,
7. Okresný úrad Trenčín – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova
3, 911 01 Trenčín,
8. Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát Trenčín,
9. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín,
10. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,
11. Obec Zliechov, Obecný úrad.
Na vedomie:
1. Ing. Lenka Rytychová, RR+projekt, s.r.o., Krajná 103/18, 971 01 Prievidza, (projektant).
Obec Zliechov (spis).

