OBEC V'S( 1 1Nli( KUBN
Hviezdoslavova 117/5, Vyšný Kubin, p. 026 01 Dolný Kubin
Vyšný Kubin, 25.01.2022

Čislo: 76/2021/205-05
Vybavuje: Ing. Mansouri

Vec: Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

VEREJNA VYHLAšKA

ÚZEMNE ROZHODNUTIE
Navrhovater ZRUBY RAJEC, s.r.o., IČO: 47208325 so sidlom Námestie SNP 2/2, 015 01
Rajec podal dria 26.03.2021 na tunajšej obci návrh na vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby
'Obytno - rekreačný komplex Vyšný Kubin - Dtibrava' s navrhovaným umiestnenfin na pozemkoch v katastrálnom fizemi Vyšný Kubin (podra situácie, ktorá tvori prilohu tohto rozhodnutia).
Obec Vyšný Kubin, ako vecne a miestne prislušný stavebný rirad (d'alej v texte iba "stavebný rirad") podra § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o rizemnom plánovani a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej v texte iba "stavebný zákon") a podra § 5
pism. a) bod 1 zákona 6. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok
a bývanie a o zmene a dopinerri stavebného zákona v zneni neskoršich predpisov preskilmala predložený návrh na vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby podra § 37 stavebného zákona, zosriladila
stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi, posridila námietky a vyjadrenia tIčastrrikov konania a na
tomto základe rozhodla podra §§ 39 a 39a stavebného zákona vo veci návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby takto:
Navrhovaterovi: ZRUBY RAJEC, s.r.o., IČO: 47208325
so sidlom Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
vydáva:

rozhodnutie o umiestneni stavby
'Obytno - rekreačný komplex Vyšný Kubín - Dtibrava'
v katastrálnom tizemi Vyšný
Objektová skladba umiestriovanej stavby: SO 01 - Komunikácie a spevnené plochy
SO 02 - Vodovod
SO 03 - Splašková kanalizácia
SO 04 - Dažd'ová kanalizácia
SO 05 - VN rozvody elektrickej energie
SO 06 - NN distribučné rozvody elektrickej energie
SO 07 - Verejné osvetlenie
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Telekomunikačni rozvody
SO 08.A - Slaboprúdové rozvody
SO 08.B - Preložka optického kábla
SO 08.0 - Preložka metalického kibla
SO 9- Most
SO 10- Preložka VN distribučaho vedenia
SO 11 - Pristavba a stavebné itipravy vodojemu
SO 8-

PS 01 - Trafostanica
PS 02 - Trafostanica
Stavba sa umiestriuje na základe preukázania vlastnickeho práva k pozemkom, na základe &Wasných stanovisk vlastnikov (správcov) pozemkov a na základe vymedzenia plôch pre verejnoprospešné stavby - plochy liniových vedeni a objektov technickej infraštruktdry vrátane ochranných pásiem,
ktoré sú uvedené v záväznej časti fizemného plánu obce Vyšný Kubin.
Popis stavby:
- SO 01 - Komunikácie a spevnené plochv: Dopravné napojenie celej lokality Dízbrava na štátnu
cestu I/59 je navrhované prostrednictvom novej árovliovej križovatky, ktorá bude situovaná západne od areálu PD Jasenová. V riešenej lokalite sú navrhované štyri vetvy neverejných fičelových
komunikácif funkčnej triedy C2 (vetvy č. 1, 2 a 4) a C3 (vetva č. 3) a kateg6rie MO 7,5/30. Pozdlž
všetkých štyroch vetiev je navrhovaný Tavostranný chodnik pre pešich širky 1,5 m a 2,0 m. Celková
dlžka navrhovaných komunikácii bude 2721,1 m. Povrch vozovky bude z asfaltobet6nu. Po tavej
strane vetvy 6. 1 je vo vybranom ízseku navrhnutý gabi6nový zárubný mfir max. výšky 3,5 m.
SO 02 - Vodovod: Zásobovanie lokality Thibrava pitnou a požiarnou vodou je navrhované novou
verejnou vodovodnou sierou, ktorá bude napojená na Oravský skupinový vodovod (d'alej v texte
iba „OSV") OC DN 150. Hlavný vodomer bude umiestnený v armatúrnej šachte v mieste napojenia na jestvujfici OSV. Trasa vodovodných potrubi bude vies( v koridore plánovaných komunikácif
(SO 01), cez pozemky investora a v mieste napojenia aj cez pozemky d'alšich vlastnikov. Celková
dlžka navrhovaných rozvádzacich vodovodných radov V1, V1-1, V1-1-2 a V1-2 bude 2679 m. Na
zvýšenie tlaku vody v potrubi je na jednom z vodovodných radov navrhovaná dotláčacia stanica.
Potrubie vodovodných radov je navrhované z polyetylénových riff PE 100 (PE-HD) 110x6,6/PN 10.
Jednotlivé stavebné pozemky budíz napojené na navrhované vodovodné rady vodovodnými pripojkami z polyetylénových rill- PE 80 (PE-HD) 32x2,5/PN 10. Domové vodovodné pripolky budzi
ukončené vo vodomerných šachtách. Na potrubi vodovodu budú osadené aj nadzemné poliarne
hydranty HN DN 80 (19 ks) a podzemný hydrant HP DN 80(1 ks).
- SO 03 - Splašková kanalizácia: Odvedenie splaškových odpadových vôd je navrhované novou
verejnou kanalizačnou sierou, ktorá bude napojená do existujíicej verejnej splaškovej kanalizácie
tistiacej do ČOV Dolný Kubin. V mieste zaústenia do existujficej kanalizácie bude vybudovaná
napojovacia šachta. Kanalizácia bude tvorená dvoma hlavnými stokami Si a S2, pričom do stoky
Si sa d'alej napoja stoky 51-1, S1-2 a S1-3. Trasa gravitačného kanalizačného potrubia bude
vedená v koridore plánovaných komunikácii (SO 01), cez pozemky investora a v mieste napojenia
aj cez pozemky d'alšich vlastnz'kov. Celková dlžka navrhovaných gravitačných stôk bude 2649 m.
Na trase kanalizačného potrubia z rill. PP-UltraRIB2 DN 300 sú navrhované betionové kanalizačné šachty a odbočky pre napojenie kanalizačných pripojok jednotlivých stavebných pozemkov.
Kanalizačné pripojky z potrubia PVC DN 150 budzi ukončené kontrolnou šachtou PVC DN 400,
ktorá bude osadená vo vzdialenosti 1 m za hranicou jednotlivých stavebných pozemkov.
- SO 04 - Dažd'ová kanalizácia: Zrážkové vody z navrhovaných komunikácii a spevnených plôch
(SO 01) budíz odvádzar dva hlavné kanalizačné zberače D1 a D2, pričom do zberača D1 bud('
postupne napojené zberače D1-1, D1-2 a D1-3. Odtok zrážkových vôdz kanalizačného zberača D1

3. strana rozhodnutia Č. 76/2021/205-05 zo Ma 25.01.2022

bude zatistený do Murinovho potoka. Kanalizačný zberač D2 bude zaústený do Jasenovského potoka. Trasa kanalizačných zberačov bude vedená v koridore plánovaných komunikácii (SO 01) a cez
pozemky investora. Celková dlika konalizačných zberačov bude 2720 m. Na kanalizačnom zberači
D1 bude vybudovaná odkarovacia šachta. Na trase kanalizačného potrubia z rúr PP-U1traRIB2
DN 300 (resp. 400 a 500) sú navrhovang betónové kanalizačné šachty a pripojky dald'ovej kanalizácie z potrubia PP DN 150 (resp. 170), ktoré budú odvádzar zrálkové vody od uličných vpustov
vybudovaných v rámci stavebného objektu SO 01. Do dald'ovej kanalizácie nebudú odvedené
zrážkové vody zo striech a spevnených pl6ch, ktoré budú v budficnosti vybudované na prirahlých
stave bných pozemkoch.
- SO 05 - VN rozvodv elektrickei enerzie: V lokalite Dúbrava sú navrhovang dye VN zemné káblové
pripojky SO 05.1 a SO 05.2, ktoré budú uložené v chráničke FXKVR160.
— SO 05.1 - VAT pripojka bude začinat na stlp
' e č. S5 cez no-vý 4sekový odpojovač. Zemný VAT
kábel 3x22-AXEKVC(AR)EY 1x240 dižky 465 m bude ukončený v kioskovej trafostanici PS 01.
— SO 05.2 - VAT pripojka bude začinar na stlp
' e č. S9 cez nový ásekový odpojovač. Zemný VN
kńbel 3x22-AXEKVC(AR)EY 1x240 dliky 50 m bude ukončený v kioskovej trafostanici PS 02.
- SO 06- NN distribučné rozvodv elektrickei enerzie: Z NAT rozvádzačov navrhovaných kioskových
trafostanic (PS 01 a PS 02) budú vyvedené nové 1VN zemné káble AYKY-J 3x240+120 do rozvodných skriii (40 ks). Trasa zemných káblov uložených v plastovej chráničke FXKVR160 bude viesr
v koridore plánovaných komunikácii (SO 01) a cez pozemky investora.
- SO 07- Vereing osvetlenie: Vedra navrhovanej RIS 18.SR bude osadený nový pilierový rozvádzač
verejného osvetlenia RVO, ktorý bude napojený 1VN káblom AYKY-J 4x16 z rozvádzača RH trafostanice. Stoliarové svietidlá verejného osvetlenia budú napojené z nového rozvádzača RVO zem'Om k,áblovým rozvodom - NN káblom AYKY-J 4x16 uloženým v plastovej korugovanej chráničke
FXKV. Na trase bude osadených 82 ks samostatne stojacich pozinkovaných bezpätkových stožiarov výšky 7 m s LED stožiarovými svietidlami.
-SO 08- Telekomunikačné rozvodv:
— SO 08.A - Slaboprúdové rozvody - V koridore plánovaných komunikácii (SO 01) bude vedená
nová multimediálna optic/c4 sier, ktorá bude pripojená na verejnú elektronickú komunikačnú
sier. Do multirúrových káblov — chráničiek 7-way budú zafúknuté 96 vláknové optické minikáble MIKRO AIRBLOWN. Na trase je navrhovaných 16 káblových kom6r.
— SO 08.B - Preložka optického kábla - Hlavná trasa optických káblov T-COM FZOMU 5x4xSML
0403T z Ružomberka do Dolného Kubina bude na pozemku parc. č. C-KN 569/210 v k. ú. Vyšný
Kuhl?? prerušená. Tu sa osadi nová optic/cá spojka pre napojenie novej trasy, ktorá bude vies(
prevažne v zelenom páse pozdil navrhovaných komunikácii (SO 01). Nový optický kábel dlžky
cca 780 m bude napojený na existujúci optický kábel v novej svorke na pozemku parc. č. C-KN
569/127 v k. ú. Vyšný Kubin. Existujáci optický kábel T-COM FZOMU 5x4xSML 04S031 (smer
Osádka) bude prerušený a naspojkovaný na pozemku parc. č. C-KN 569/200 v k. ú. Vyšný
Kubin. Nový optický kábel dižky cca 125 m bude naspojkovaný na preložený optický kábel
(smer Dolný Kubin — Ružomberok) pri VN stožiari S5.
— SO 08.0 - Preložka metalického kábla - Cez územie Dúbravy prechádzajú dva metalické káble
z Doing/7o Kubz'na do Ružomberka a z Dolného Kubina do Osádky. Tieto vedenia budú na
pozemku parc. č. C-KN 569/203 v k. ú. Vyšný Kubin prerušené a naspojkované. Jedna trasa
dilky cca 165 m bude naspojkovaná na existujúci metalický kábel T-COM 12DM0,9 na pozemku
parc. č. C-KN 569/200 v k 4. Vyšný Kubin a druhá trasa dižky cca 770 m bude naspojkovaná
no existujúci metalický kábel na pozemku parc. č. C-KN 569/127 v k. ú. Vyšný Kubin.
-SO 09- Most: Na komunikácii (vetva č. 4) prekleňujúcej
Jasenovského potoka je navrhnutý
most dilky 8,8 m. Spodnú stavbu mosta budú tvorit základové bloky a šikmé železobetánové kridla
s timsami. Nosná železobetónová rámová konštrukcia mosta bude mat' rozplitie 7,8 m.
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- SO 10 - Preložka VN distribučného vedenia: V záujmovej oblasti je navrhovaná preložka vzdušnélzo vedenia VN linky el 137. Na pozemku parc. č. C-KN 569/202 v k. ú. Vyšný Kubin bude osade' S4.
' Si a na pozemku parc. 6. C-KN 564/9 v k. 4. Vyšný Kubin bude osadený nový sap
ný nový sap
' och bude p6vodná VN linka prerušená a následne vedená novou vzdušnou traNa uvedených sap
' och Si a S4. Privod do existujúcej
sou. Novi. VN vedenie AlFe dižky 745 m bude napojené na sap
' e S7 a privod do existutrafostanice 137/ts/v.kubin_kastiel bude napojený na nové vedenie na sap
' y S2 a 53.
júcej trafostanice 137/ts/v.kubin_pd bude napojený na nové vedenie na stlpe S4 cez sap
-50 11 - Pn'stavba a stavebni úpravv vodojemu: Napojenie navrhovaného objektu SO 02- Vodovod
na OSV je podmienené zvýšenim kapacity existujúceho vodojemu Vyšný Kubin zo súčasných 40 m3
na 200 m3. Vodojem bude tvorit' zostava štyroch betónových prefabrikovaných akumulačných
nádržt s objemom 50 m3 so zálaytovými doskami, vedra ktorých bude umiestnená manipulačná
komora. V manipulačnej komore bude osadené potrubné vystrojenie a pripadne i technológia (ak
nebude využité existujúce technologickg zázemie). Nadzemnú časf vodojemu bude tvorit' vstupná
komora, ktorá bude osadená nad časfou akumulačných nádrži a nad časfou manipulačnej komory.
Stavebné úpravy vodojemu budti pozostá vat' aj z preložky existujúcich podzemných vedeni vodovodu a rozvodov el. energie do technologickej časti vodojemu.
- PS 01 - Trafostanica a P502 - Trafostanica: V riešenej lokalite sú navrhované dye nové kioskové
trafostanice s menovitým výkonom olejového transformátora 630 kVA s vonkajšim ovládanim.
Pre umiestnenie a projektovú prfpravu stavby sa ureujit tieto podmienky:
- Stavba bude umiestnená v sillade so situáciou umiestnenia stavby na podklade katastrálnej mapy
(výkres Č. 6 — Koordinačný výkres), ktorú vypracovala Ing. arch. Eleon6ra Hejzlarová, Aleja
slobody 2245/7, 026 01 Dolný Kubin, autorizovaná architektka, registračné čislo: 1629 AA a je
sfičasťou projektovej dokumentácie overenej stavebným tíradom v územnom konani.
- Projekt stavby pre stavebné povolenie bude spracovaný podra projektovej dokumentácie pre
fizemné konanie za dodržania podmienok daných v tomto rozhodnuti.
- Pri priprave projektovej dokumentácie je potrebné dodržať ustanovenia platných právnych
predpisov a slovenských technických noriem. Projektovú dokumentáciu je potrebné predložiť
na posiidenie správcom vedenf, v ktorých blizkosti sa stavba umiestiiuje.
- Pri priprave projektovej dokumentácie dodržať ochranné pásma podra platných STN. Je nutné
zosilladiť strety záujmov s ostatnými plánovanými aj existukicimi inžinierskymi sieťami.
Rešpektovať podmienky vyplývajfice zo zákonov o životnom prostredf, o odpadoch, o ochrane
kultúrnych pamiatok a d'alšie.
- Projektová dokumentácia musí byť spracovaná minimálne v rozsahu, Ictorý sa požaduje pre
vydanie stavebného povolenia (§ 9 vyhlášky M2P SR Č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávaid
niektoré ustanovenia stavebného zákona).
- Pri priprave projektovej dokumentácie je potrebné zohradniť všetky podmienky zo stanovisk
a vyjadreni dotknutých orgánov, uplatnené v tomto konani. Je nutné vyžiadať si informácie
o situovani inžinierskych sled a ich presné vytýčenie od správcov sieti a technicky vyriešiť ich
pripadné prekládky, resp. križovania. V pripade potreby vypracovať projekt dočasného
dopravného značenia uzávierky, resp. zvláštneho užívania komunikácie.
- Pri priprave projektovej dokumentácie je potrebné zohradniť aj pripomienky tíčastníkov konania
a dotknutých orgánov, ktoré boll uplatnené v tomto konani, avšak netýkajt1 sa priamo
umiestnenia stavby, ale jej technického riešenia a realizácie (výkopových prác, prejazdnosti
ciest počas výstavby a pod.).
- Projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia predložiť na posúdenie všetIcým
dotknutým orgánom, ktoré sa vyjadrovali k projektovej dokumentácii pre fizemné konanie
s výriimkou správcov inžinierskych sieti, ktorf vo svojom vyjadrenf uviedli, že v záujmovom
fizemi sa ich inžinierske siete nenachádzajú.
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Podmienky vyplývakice zo stanovisk dotknutých orgánov a vlastnikov pit). správcov
verejnych inžinierskych sietí:
• Oravskii voarenskti spoločnose, a.s., Dolný Kubín
(stanovisko č. 1343/tech/Bl/2021 zo dňa 06.04.2021)
S vydanim tizemného rozhodnutia stihlasime za nasledovných podmienok:
- V d'alšom stupni PD požadujeme riešif napojenie objektu dotláčacej stanice na centrálny
dispečing OVS, a.s. Riešenie je vopred potrebné odstihlasif s p. Hudákom — majster dispečingu
a diagnostika sled, teL 0905 783 005.
- Po vydani kolaudačného rozhodnutia stavby verejného vodovodu, verejnej splaškovej kanalizácie a rekonštrukcie vodojemu požadujeme odpredat' OVS, a.s. na základe laipnej zmluvy za 1,- 6,
nakorko prevádzkovaterom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v obci Vyšný Kubin je
spoločnost OVS, a.s.
- V pripade, že vybudovani rozširenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie nebude odovzdani do správy OVS, a.s., požadujeme do 10 m od napojenia na verejný vodovod vybudovat'
centrálnu fakturačnú vodomermi šachtu s osadeným združeným vodomerom.
- balši stupeň PD pre vydanie vodoprávneho rozhodnutia pre rozširenie verejného vodovodu,
rekonštrukciu vodojemu a verejnej kanalizácie požadujeme predlolif na vyjadrenie. PD požadujeme spracovaf oprávnenou osobou.
- Týmto vyjadrenim sa ruši vyjadrenie č. 43/tech/B1/2021 zo dňa 12.1.2021.
• Stredoslovenslui distribučnd, a.s., Žilina
(stanovisko č. 202012-UR-0056-1 zo dňa 18.12.2020)
Vviadrenie k žiadosti o lizemné konanie:
Stredoslovenská distribučná, a.s. (d'alej len „SSD') predkladá nasledovné vyjadrenie:
- Existencia elektroenergetických zariadeni v majetku SSD:
— V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslemi orientačnú trasu elektrických vedeni v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom
výkrese ako prilohu tohto vyjadrenia. Presntii trasu podzemných káblových vedeni je potrebné
vytýčif v zmysle bodu 2.2. tohto vyjadrenia.
— Legenda pre označovanie vedeni, ktoré sa môžu nachádzaf na situačnom výkrese:
bledomodrá prerušovaná čiara - VVN vedenia vzdušné, bledomodrá piná čiara - VVN vedenia
podzemné, červená prerušovaná čiara - VN vedenia 22kV vzdušné, červená piná čiara - VN
vedenia 22kV podzemné, zelená prerušovaná čiara - !VN vedenia vzdušné, zelená piná čiara podzemné vedenia.
— Dove ujeme si Vás upozornit', že v danej lokalite sa migu nachadzat' aj podzemni vedenia
tretich osôb!
- Všeobecni podmienky:
— Toto vviadrenie je možné použie len pre tičelv územného konania. Nie je možni ho použie
pre tičelv stavebniho povolenia, ako ani pre tičelv ohhisenia drobnei stavbv.
— V zmvsle stavebného zákona je pre určenie presnej trastpodzemných vedeni potrebné fvzickv
iu vvtýčif. Presnti trasu podzemných kiiblových vedeni v majetku SSD Vám na základe
objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia
Elektronické služby) vytýči určený pracovnik strediska tidržby SSD v danej lokalite.
— Od energetických zariadeni žiadame dodržat ochranni pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z.
a bezpečné vzdialenosti pod& prislušných noriem SY'N (VN vzdušné vedenie 22kV od
krajného vodiča na každf4 stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a IVN zemné káblové
vedenie na každti stranu I meter), pričom pri NAT vzdušných vedeniach požadujeme dodržat
manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú
stranu. Pri realizácii výkopo-vých prác, žiadame neporušif celistvosf uzemňovacej szistavy.
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Zároveň si Vás dovotujeme upozornit', že v danej lokalite sa môžu nachádzat' aj podzemné
vedenia tretich osôb.
— V pripade slibehu a križovani zemných káblových vedeni žiadame dodržat' mampulačný
priestor min. 1 meter na každzi stranu. V opačnom pripade pri opravách a rekonštrukciách
našich zariadeni nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
— Pri manipulácii mechanizmami v blizkosti elektroenergetických zariadeni SSD, ako aj pri
prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blizkosti, je nevyhnutné dodržat všetky legislativne opatrenia (vrátane ustanoveni prislušných technických noriem) týkajzice sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadeni a technic/07o zhotovenia súbehov a križovani.
— V pripade akéhokol'vek poškodenia elektroenergetického zariadenia je nito skutočnosf pôvodca povinný neodkladne oznámit' na teL čislo 0800 159 000.
— Pred zahrnutim dotknutých energetických zariadeni v majetku SSD musi realizátor prizvat
zástupcu SSD z prislušného strediska eidržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia bud' v "Zápise o vytýčeni podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného dennika.
— Vyjadrenie nenahreidza vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia. Pripojenie odberných
miest bude možné až po vybudovani energetického zariadenia potrebniho na pripojenie
Višho objektu o čom sme Wm informovali vo vyjadreni 4300131634 zo dňa 10.12.2020.
— Platnost tohto vyjadrenia je 12 kalendiírnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca
platnost' pri zmene fidajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydang (zmena aktuálneho
zataženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných fidajoy, sfivisiacej legislativy a pod.).
• Stredoslovenskd distribučnd, a.s., Žilina
(stanovisko 6. P1080 zo dňa 10.09.2021)
Vyjadrenie k prolektovel dokumentácii pre tízemné konanie:
S technickým riešenim podra predloženej projektovej dokumentácie sahlasime.
Hlavné smery navrhovaného technického riešenia vid'. Priloha.
V územnom povoleni žiadame samostatne vyčlenit preložku elektroenergetického zariadenia
ako stavebný objekt, prevádzkový súbor alebo vyčlenený v obsahu stavby.
V celkovej situácii stavby žiadame vyznačir ochranné pásma navrhovaných elektroenergetických zariadeni.
Žiadame, aby v návrhu na vydanie územného rozhodnutia a v samotnom právoplatnom fizemnom rozhodnuti bob uvedený opis prebiehajficich hranic tizemia vrátane nových ochranných
pásiem stavby.
Stavbu požadujeme navrhmit' v zmysle platnej legislativy a v szilade s Katal6gom prvkov a funkčných celkov SSD, ktorý je pH stupný na stránkach www.ssd.sk
balši stupeň projektovej dokumentácie žiadame predložif na poAdenie.
Toto vyjadrenie má platnost' do 30.6.2022.
• SPP - distribúcia, a.s., Bratislava
(stanovisko 6. TD/NS/0629/2020/Ki zo dňa 06.08.2020)
SCIHLAS1 s umiestnenim vyššie uvedenej stavby (bez jej plynojikácie) za dodriania nasledovných
podmienok:
Po posideni predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, le
umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolizii s existujeicimi plynárenskými zariadeniami
v správe SPP-D;
Stavebnik zabezpeči vypracovanie projektovej dokumentácie pre ličely stavebného konania
alebo pre konanie podra iných právnych predpisov podta podmienok uvedených v tomto
vyjadreni ako aj podmienok uvedených v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadeni;
Stavebnik je povinný pred začatim stavebného konania predložir projektovít dokumentáciu pre
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účely stavebaho konania alebo pre konanie podia iných právnych predpisov na posúdenie
SPP-D;
V projektovej dokumentácii pre tičely stavebaho konania alebo pre konanie podia iných
predpisov požadujeme aby stavebnik:
— rešpektoval a zohladnil existenciu plynárenských zariadeni a/alebo ich ochranných a/alebo
bezpečnostných pásiem,
— pri súbehu a križovani navrhovaných vedeni s existujúcimi plynárenskými zariadeniami
dodržal minimálne odstupovg vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
— zabezpečil vypracovanie výkresu podrobaho osadenia navrhovanej stavby vo vztahu
k existujúcim plynárenským zariadeniam,
— zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslenim všetkých súbehov a križovani
navrhovaných vedeni s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
— zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých stibehov a križovani existujúcich
plynárenských zariadeni a navrhovanou stavbou,
K technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.
• Slovak Telekom, a.s., Bratislava
(stanovisko el 6612107677 zo dňa 18.03.2021)
V zajmovom územi (Elide do styku so siet'ami elektronických komunikácii (d'alej len SEK)
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Existujúce zariadenia sú chráneng ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň
je potrebné dodržar ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
Vyjadrenie stráca platnost uplynutim doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadreni, v pripade
zmeny vyznačengho polygónu, dôvodu žiadosti, idelu žiadosti, v pripade ak uvedeng parcelné
čislo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polyg6nu alebo ak si stavebnik nespla povinnost
podia nasledujúceho bodu.
Stavebnik alebo nun poverená osoba je povinná v pripade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý
podal uvedenú žiadosr je v kolizii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
alebo zasahuje do ochranaho pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovanim projektovej
dokumentácie stavby), vyzvar spoločnosr Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych
podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostrednictvom zamestnanca spoločnosti
poverengho správou sieti: Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, teL +421 44 4328456
V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu
stavby musi zakreslit' priebeh všetkých zariadeni v mieste stavby. Za spinenie tejto povinnosti
zodpovedá projektant.
Zároveň upozorňujeme stavebnika, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona el 351/2011 Z. z. je
potrebng uzavrier dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedeni s vlastnikom
dotknutých SEK Bez uzavretia dohody nie je možné preložir zrealizovar prekládku SEK
Upozorňujeme žiadatera, že v textovej časti vykonávacieho projektu musi figurovar podmienka
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriad'ovania skládok materiálu a zriad'ovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch
a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedeni a zariadeni.
V pripade, ak na Vami definovanom územi v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sier, ktorá je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.o., je potrebng zo strany žiadatera zabezpečir nadzemnú sier proti poškodeniu alebo
narušeniu ochranného pásma.
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadeni je porušenim povinnosti podl'a
§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom zneni.
V pripade, že &dater bude so zemnými prácami alebo činnost'ou z akýchkevek davodov
pokračovat' po tom, ako vydani vyjadrenie strati platnost', je povinný zastavit' zemni práce
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a požiadae o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebnik povinný poliadat
o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu
terénu. Vzhradom k tomu, že na Vašom záujmovom fizemi sa m6žu nachádzat zariadenia iných
prevádzkovaterov, ako sú napr. rádiovi zariadenia, rádiové trasy, televizne káblové rozvody,
týmto upozorňujeme žiadatera na povinnost vyžiadat si obdobné vyjadrenie od prevádzkovaterov týchto zariadeni.
Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykond Slovak Telekom a.s. na zŕiklade objednávky zadanej cez internetovú
aplikáciu na stránke: hups://www.telekom.sk/vviadrenia Vytýčenie bude zrealizovani do
troch týžditov od podania objednávky.
Stavebnik alebo nun poverená osoba je povinná bez ohradu na vyššie uvedené body dodržat pri
svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK.
tadater m6že vyjadrenie použit iba pre tičel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre
(del konani podra stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadater nie je
oprávnený poskytnuté info rmácie a dáta d'alej rozširovat prenajimat alebo využivat bez
súhlasu spoločnosti Slovak Telekom a.s.
žiadatera zároveň upozorňujeme, le v pripade ak plánuje napojit' nehnuternost na verejnú
elektronickú komunikačnú siet úložným vedenim, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie dopinit aj telekomunikačnú pripojku.
Poskytovater negarantuje geodetickú presnost poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej
forme nezbavuje žiadatera povinnosti poliadat o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:
V pripade, že zámer stavebnika, pre ktorý podal uvedenú žiadose, je v kolizii so SEK Slovak
Telekom, as. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pdsma týchto
sled, je stavebnik po konzultdcii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečie:
- Ochranu alebo preloženie sled v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom
Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v pripade potreby premiestnenia telekomunikačného
vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v pripade potreby premiestnenia telekomunikačného
vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávat práce súvisiace s preloženim sled
(alebo vybudovanim telekomunikačnej pripojky) iba zmluvný partner: Ing. Rastislav Rusňák,
teletandem@maiLt-com.sk, 0911 775 186
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa m6le nachádzat' viac zariadeni (kale, potrubia) s r6znou
funkčnostou.
Pri akýchkorvek prŕicach, ktorými mau bye ohrozené alebo poškodeni zariadenia, je
žiadatee povinný vykonae všetky objektivne fičinné ochranné opatrenia tým, že zabezpeči:
Pred začatim zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadeni priamo na povrchu
terénu
Preukázaterné oboznámenie zamestnancov, ktori budú vykonávat zemné práce, s vytýčenou
a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boll na jeho ochranu
stanovené
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 vedent a zariadeni
pracovali s najviičšou opatrnostou a bezpodmienečne nepouživali nevhodné náradie (napr.
hibiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na kažilú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
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Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukorvek ohrozeniu, kráddi
a poškodeniu
Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytim (zasypanim)
Bezodkladné oznámenie každélto poškodenia zariadenia na telefónne čislo 0800 123 777
Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, le spoločnosf Slovak
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajti za zmeny priestorového uloženia
zariadenia vykonang bez ich vedomia)
UPOZORNENIE: V pripade, le počas výstavby je potrebné zvýšif alebo znižif krytie tel. káblov
je toto molné vykonaf len so stihlasom povereného zamestnanca ST.
V pripade potiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejmi siet' ST) je potrebné
si podat' žiadost' o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk).
Žiadame dodržat' platni predpisy podra STN 73 6005 pre priestorovú tipravu vedeni v pinom
rozsahu.
• MICHLOVSKÝ, spol. s no., Bansla Bystrica (správca PTZ Orange Slovensko, a.$)
(stanovisko el BB - 1682/2021 zo dňa 21.06.2021)
- Nedôjde /cu stretu PIZ prevádzkovatera Orange Slovensko, a.s.
- V záujmovom fizemi sa nenachádzajti podzemné telekomunikačné zariadenia Orange. Upozorňujem, že v blizkosti prechádza trasa PTZ Orange, pripájam orientačný priebeh trasy.
• 02 Slovakia, s.r.o., Bratislava
(stanovisko zo dňa 22.07.2020)
- V záujmovom tizemi sa nenachádzajet siete, objekty alebo zariadenia v správe 02 Slovakia, s.r.o.
- K predloženej projektovej dokumentácii nemátne pripomienky.
- S vydanim OR - SP Ahlasz'me.
- Toto vyjadrenie má platnosf 1 rok od jeho vydania.
• Okresný úrad Dolný Kubin, odbor starostlivosti o tivotné prostredie,
orgán štátnej spreivy ochrany prirody a krajiny
(stanovisko č. OU-DK-OSZP-2020/007548-DUD zo dňa 09.09.2020)
(stanovisko 6. OU-DK-OSZP-2021/004598-DUD zo dňa 28.06.2021)
Závlizné stanovisko k vvdaniu (tzemného rozhodnutia a zmena závazného stanoviska:
Stavbu „Obytno-rekreačný /complex Vyšný Kubin - Darava" umiestnif v stilade so schváleným
Ozemným plánom obce Vyšný Kubin, jeho schválenými zmenami a dopinkami.
Pri umiestneni a následnej realizácii investičného zámeru prekládky VN vedenia v genofondovej lokalite Vyšnokubinske duby nezasahovaf do dospelých solitérnych dubov v tejto lokalite
(vid' priloha 6.1, ktorá je neoddeliternou setčasfou tejto zmeny záviizného stanoviska), v pripade
bezpečnostných požiadaviek ohradom ochranného pásma vedenia odsuntif vedenie VN do potrebnej vzdialenosti od týchto stromov. Návrhy trasy prekládky VN vedenia zosidadif tak, aby
boli spinené uvedené podmienky.
Stavby, vrátané oploteni, umiestňovaf minimálne 6 m od brehovej čiary Murinovho potoka
a ostatných vodných tokov, v uvedenom ochrannom pásme zachovat jestvujtice brehové porasty.
Prebytočnt.'t zeminu, ktorá nebude vyulitá na itpravu terénu stavby, vyviezf iba na lokalitu
dohodnuth s obcou a orgánom ochrany prirody. Na skládkovanie zeminy (aj dočasné) nevyuživat' genofondovit lokalitu Vyšnokubinske duby, brehové porasty vodných tokov, močiarne biotopy, biotopy chránených druhov rastlin a livočichov.
V pripade výrubu stromov poliadaf o sithlas podra zákona o ochrane prirody a krajiny
prislušný orgán ochrany prirody a krajiny, výrub realizovaf mimo vegetačného obdobia a to
v obdobi od I. okt6bra do 31. marca roka.
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Technicky zabezpečit žumpy, šachty, ORL proti vniknutiu obojživelnikov a drobných cicavcov
(napr. kovoyé siete a rohože s okami maximálne do 2 cm).
Na výsadbu zelene v obytnom stibore použivar pôvodné druhy drevin, krovin a rastlin.
• Okresný úrad Dolný Kubin, odbor starostlivosti o tivotni prostredie,
orgán štdtnej vodnej sprdvy
(stanovisko 6. OU-DK-OSZP-2020/006532-002 zo dňa 17.08.2020)
Predpokladaná stavba le možná z hradiska ochranv vodnkh pomerov a možno iu uskutočnir za
nasledovnkh podmienok:
Pred vydanim stavebného povolenia na SO 01 Komunikácie a spevnené plochy, SO - 09 Most
a PS - 01 Trafostanice, je stavebnik povinný poliadar tunajši úrad o vydanie stihlasu pod&
§ 27 ods. 1 pism. a), b), c) vodného zákona.
Prietočný profil mosta (SO - 09) nadimenzovar na prevedenie Q100 - ročného prietoku Josenovského potoka.
Vody z povrchového odtoku je potrebné prednostne zadržiavat na tizenti na ktorom spadmi,
t. j. zasakovat ich.
Pred vydanim stavebného povolenia je stavebnik povinný požiadat tunajši úrad o vydanie
povolenia no osobitné užívanie vôd podra § 21 ods. 1 pism. d) vodného zákona - yyptišranie
vôd z povrchového odtoku. K žiadosti predložif stanovisko SVP, š.p., OZ PHV, Pieštany.
Miesto pripojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu odsíthlasif so správcom verejného
vodovodu a verejnej kanalizácie - OVS, a. s., Dolný Kubin. Pri návrhu dodržar STN 73 6005
a požiadayky správcu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
Upozorňujeme, že ak Si plánujete určit pásma ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie mimo zastavaného tizemia obce, je potrebné, aby už v fizemnom konani boli v projektovej
dokumentácii zakreslené pásma ochrany. V takom pripade, stayebnik požiada štátnu vodnft
správu (orgán verejnej správy na fiseku verejných vodovodov a verejných kanalizácit) o určenie pásma ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie podra § 19 zákona o VV a VK
a doloži pisomné dohody s vlastnami dotknutých nehnuternosti. V pásme ochrany je zakázané
vykonávat zemné práce, umiestňovar stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo
vykonávar činnosti, ktoré obmedzujz't pristup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii
alebo by mohli ohrozir ich technický stay, vysádzar trvalé porasty, umiestňovat skládky, vykonávar terénne (4pravy.
SO - 02 Vodovod, SO - 03 Splašková kanalizácia a SO - 04 Dažd'ová kanalizácia sú v zmysle
§ 52 vodného zákona vodnými stavbami, preto je stavebnik povinný poliadat tunajši orgán
štátnej vodnej správy o vydanie povolenia na ich uskutočnenie podra § 26 vodného zákona
a § 66 zákona 6. 50/1976 Zb. o fizemnom plánovani a stavebnom poriadku v zneni neskoršich
predpisov (stavebný zákon). K žiadosti doložif doklady v zmysle stavebného zákona a vyhl.
el 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Projektovú
dokumentáciu vypracovat oprávneným projektantom.
Vodovodné a kanalizačné pripojky nie A yodnými stavbami v zmysle vodného zákona a na ich
povolenie je prislušný všeobecný stavebný úrad.
Navrhovanou výstaybou a teranymi fipravami nesmie dôjsr k zhoršeniu odtokových pomerov.
• Okresný úrad Dolný 'Cabin, odbor starostlivosti o tivotni prostredie,
iisek štdtnej sprdvy v odpadovom hospoddrstve
(stanovisko č. OU-DK-OSZP-2020/006554 zo dňa 22.07.2020)
- V dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia je potrebné uviest' zoznam druhov odpadov
a množstvá, ktoré buck"( yznikar pri výstaybe, zaradených podra Vyhlášky MŽP SR el 365/2015
Z.z., ktorou sa vyhlasuje Kataleg odpadov. Pri každom druhu odpadu navrhntir spôsob nakladania, vrátane jeho zhodnotenia, prip. zneškodnenia.
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• Okresný grad Dolný Kubin, pozemkovy a lesný odbor
(stanovisko 3. OU-DK-PLO-2019/004685 zo dňa 24.06.2019)
- Stavebnik zabezpeči, aby pri realizácii stavby „Obytno-rekreačný komplex Vyšný Kubin Deibrava" nedošlo k poškodeniu okolitých lesných pozemkov.
- Stavebnik umožni vlastnikom resp. uživatetom okolitých lesných pozemkov pristup k lesným
pozemkom a tiež ich riadne obhospodarovanie v zmysle platnej legisladvy na úseku lesného
hospodárstva a potovnictva.
- Predmetná stavba sa realizuje na vyššie uvedených C-KN parcelách s tým vedomim, že v budúcnosti môže dôjsf k poškodeniu stavby okolitými stromami. Spôsobenú škodu si nebude vlastnik
stavby u vlastnikov resp. ulivatetov okolitých lesných pozemkov uplatňovat.
- S realizáciou predmetnej stavby na vyššie uvedených lesných pozemkoch možno začaf, len ak
prislušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva po predchádzajúcom stanovisku dotknutých orgánov štátnej správy rozhodne o ich dočasnom vyňad alebo trvalom vyňati z pinenia
funkcil lesov (d'alej len "vyňatie"), alebo o obmedzeni využivania funkcii lesov na nich (d'alej
len "obmedzenie vytilivania") pod& § 5 v nadviiznosti na § 7 zákona o lesoch.
• Okresný iírad Dolný Kabin, pozemkový a lesný odbor
(stanovisko 6. OU-DK-PLO-2020/008901-002 zo dňa 20.11.2020)
- Pri spracovani projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia postupovaf v súlade so zásadami ochrany pornohospodárskej pôdy pri nepornohospodárskom použiti ustanovených v § 12 zákona o ochrane PP.
- Po právoplatnom územnom rozhodnud pred začatim stavebného konania je potrebné poliadaf
tunajši úrad o vydanie rozhodnutia o odňad PP podta § 17 ods. 1 a 6 na celti plochu vyžaduAcu trvalé odňatie, pripadne na jednotlivé stavebné objekty.
- V pripade použitia PP no nepotnohospodársky zámer no čas kratši ako jeden rok vrátane uvedenia PP do pôvodného stavu požiadaf o stanovisko podta sC 18 ods. 2 zákona o ochrane PP.
• Okresný grad Dolný Sabin, odbor krizového riadenia
(stanovisko č. OU-DK-OKR-2019/004893-002 zo dňa 11.06.2019)
- Okresný eirad, odbor krizového riadenia súhlasi s vydanim eizemného rozhodnutia na umiestnenie stavby „Obytno-rekreačný komplex Vyšný Kubin - Dúbrava" pri dodržani požiadaviek
(OCOaKR-2010/00668-008 zo dňa 31.03.2010).
- balši stupeň projektovej dokumentácie žiadame predlolif na postidenie.
• Okresný grad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii
(stanovisko č. OU-ZA-OCDPK-2021/013642/8/BIL zo dňa 30.03.2021)
Stanovisko k pripojeniu na cestu 1/59:
Súh Iasi s pripojenim novonavrhovanej obslužnej komunikácie pre stavbu „Obytno rekreačný komplex Vyšný Kubin - Deibrava" na cestu 1/59 v k. ú. Vyšný Kubin v seilade
s projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie „Obytno-rekreačný komplex Vyšný KubinDeibrava " za dodržania týchto podmienok:
V rámci pripravy dokumentácie pre stavebné povolenia žiadame bezo zvyšku rešpektovaf všetky
pripomienky uvedené v stanovisku SSC Bratislava č. SSC/8695/2020/2320/7677 zo dňa
17.03.2021 týkajzice sa predovšetkým:
— súladu navrhovanej stavby a doprovného napojenia s platným fizemným plánom obce
Vyšný Kubin,
— rešpektovania ustanoveni cestného zákona vo vzfahu k zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme,
— rešpektovanie záujmov NDS, a.s. vo vzfahu k plánovanej trase rýchlostnej cesty R3,
— v DSP riešif všetky navrhované križovatky s cestou 1/59 uvažované v UPN-0 (aj výhtadovo).
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Stavebnik je v d'alšich stupňoch PD rovnako povinný v pinom rozsahu rešpektovaf podmienky
uvedené v závliznom stanovisku KR PZ KD1 v Žiline č. KRPZ-ZA-KDI2-42-019/2021 z 25. 02.
2021, ako aj ORPZ ODI v Dolnom Kubine č. ORPZ-DK-OD11-14-076/2020 z 28. 12. 2020.
Technické riešenie predmetnej stykovej križovatky na ceste 1/59 bude v zmysle projektovej
dokumentácie: „Obytno-rekreačný komplex Vyšný Kubin-Derbrava", vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Petrom Marettom (Maretta projekt, s.r.o., Dolný Kubin) rešpektujerc
v d'alšich stupňoch vyššie uvedené pripomienky správcu cesty 1/59.
V súvislosti so stavebnými irpravami cesty 1/59 bude potrebné požiadat o vydanie stavebného
povolenia tunajši špeciálny stavebný úrad pre cesty I. tried s rešpektovanim podmienok uvedených vo vyššie citovaných stanoviskách.
Pred začatim stavebných prác je investor povinný vyžiadaf stanoviská vlastnikov, resp. správcoy inžinierskych sieti, pripadne ich vyznačenie v teréne, aby nedošlo k poškodeniu ich vedeni.
Zriadenim predmetného pripojenia sa nesmtir ohrozif záujmy cesty 1/59, zásadnejšim spôsobom
obmedzif premávka na nej. o.i. zvádzanim a odtekanim vôd na cestné teleso.
V pripade akéhokorvek zásahu do cestného telesa (križovanie inžinierskych sled), resp. uživania cesty 1/59 iným než obvyklým spô sobom (umiestňovanie, skladanie a nakladanie predmetov,
zariadeni alebo materiálu na ceste, neslúžiacich na erdržbu a opravu komunikácie) je potrebné
podaf žiadosf o vydanie rozhodnutia na zvláštne uživanie pozemnej komunikácie 1/59 na
Okresný úrad žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii.
Pred začatim stavebnej činnosti v mieste pripojenia v pripade obmedzenia cestnej premávky na
ceste 1/59 je potrebné požiadaf tunajši úrad o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku
v zmysle § 7 cestného zákona na základe súhlasu KDI Žilina príp. OD1 Ružomberok a správcu
cesty - Slovenskej správy ciest.
Pred kolaudáciou stavby je stavebnik povinný v zmysle TP 078 predlolif projekt jednoznačne
definujúci hranice majetkovej správy jednotlivých objektov s lým, že pozemky na ktorých budú
objekty vo vlastnictve správcu cesty 1/59 budú bezodplatne odovzdané do majetku SR — Slovenskej správy ciest.
V pripade nedodržania povorujúcich podmienok, resp. nerešpektovania verejného záujmu nariadi správny orgán odstránenie stavby - vjazdu z pozemnej komunikácie.
Povorujúci organ si vyhradzuje právo kedykorvek zmenif alebo dopinif stanovené podmienky
v tomto stanovisku, ak si to vyžiada verejný záujem.
• Slovenslid spreiva ciest, Bratislava
(stanovisko č. SSC/8695/2020/2320/7677 zo dňa 17.03.2021)
Opiitovne Vás žiadame zdokladovaf súlad navrhovanej stavby a dopravného napojenia s platným fizemným plánom obce Vyšný Kubin, ktorý bude potvrdený pisomným stanoviskom obce
a doložif k6piu grafickej časti platného CIPN, resp. UP z6ny, časf doprava.
Návrh stykovej križovatky na ceste 1/59 mimo sidelného útvaru ohraničenom zvislou dopravnou
značkou označujúcou začiatok/koniec obce nie je v zmysle čl. 9.6 SIN 73 6101 pripustný. Ak to
dovorujú miestne pomery a pod., prislušný špeciálny stavebný úrad môže v odôvodnených pripadoch povolif nové doprovné napojenie na cestu 1/59 mimo zastavaného územia.
Nakorko je miesto napojenia no cestu 1/59 v zmysle platného t'IPN obce, s predmetným povoleturn Okresného úradu v žiline, odbor CD a PK súhlasime.
- Požadujeme
všetky stavebné objekty predmetnej PD (budovy, komunikácie a pod.), pričom do ochranného pásma cesty 1/59 nesmú zasahovaf žiadne stavebné objekty pevne spojené
so zemou (budovy). Na ostatné stavebné objekty predmetnej stavby umiestnené v ochrannom
pásme cesty je potrebné s patričným zdôvodnenim požiadaf Okresný úrad v Žiline, odbor CD
a PK o výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty.
Opiitovne Vás žiadame do PD doložif situáciu širšich dopravných vzfahov, v ktorej bude zrejmé, že predmetná stavba nie je v kolízii s plánovanou stavbou rýchlostnej cesty R3 a zakeatovat
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vzdialenosf navrhovanej stykovej križovatky od existujúcich prirahlých križovatiek resp. iných
dopravných napojeni.
- Opätovne Vás žiadame doložif stanovisko NDS a.s. Bratislava z hradiska dotyku stavby s plánovanou trasou rýchlostnej cesty R3.
- Je zrejtné, le vzdialenosf pritahlých križovatiek nezodpovedá STN, preto je potrebné s patričným zd6vodnenim poliadaf MDV SR o udelenie sechlasu s technickým riešenim odlišným od
STN. Plati to aj pre výhtadovo uvažované križovatky na ceste 1/59.
K žiadosti je potrebné doložif sithlasné stanovisko SSC, 00 Žilina, odbor CD a PK, prislušného dopravného inšpektorátu a obce Vyšný Kubin. SSC nem6 námietky k udeleniu predmetného sethlasu MDV SR.
- V rámci navrhovanej stavby je potrebné v dokumentácii riešif všetky navrhovang križovatky
s cestou 1/59, s ktorými sa uvažuje v rámci platného OPN obce. Ak sa neriešia v stičasnosti
všetky križovatky, je potrebné v dokumentácii zakreslit' aj výhradovo uvalované križovatky na
ceste 1/59. Treba akceptovat' tizemmi rezervu výhtadovo uvalovaných križovatiek na ceste 1/59
v rámci predmetnej stavby vrátane uvedenia terminu ich uvažovanej realizácie.
- Upozorňujeme, že s pripadným presunom zvislej dopravnej značky „začiatok/koniec obce" na
ceste 1/59 nebudeme súltlasif.
- Predkladané posúdenie obsahuje r6zne nedostatky. Napriek uvedenému spracovala Slovenská
správa ciest (s čiastočným použitim tidajov o uvádzanej stavbe) vo svojej rélii korektné kapacitné posúdenie. Na základe výsledkov tohto posúdenia bude predmetná styková križovatka
vyhovujecca celé výhradové obdobie.
- Dižky úsekov pruhu na odbočenie vravo a dlika rozširovacieho klinu sú predimenzované.
Odporúčame navrhntif v zmysle STN
- Štrka ochranného dopravného tieňa oproti pruhu na odbočenie vtavo musi byf totožná so
širkou samostatného pruhu pre odbočenie vtavo.
- Opätovne Vás žiadame v situácii vykreslit' a zakótovaf rozhradový trojuholnik križovatky v súlade s platnými STN
- Opätovne Vás žiadame do PD doložif vzorový priečny rez cestou v mieste dopravného
napojenia cesty 1/59 a tičelovej komunikácie.
- Pripadný dotyk (križovanie, stibeh) inžinierskych sieti s cestou 1/59 must byf patrične preukázaný v dokumentácii.
- Žiadame zabezpečif zmenu stičasnej organizácie dopravy (pravostranné dopravné pohyby) na
prirahlej tičelovej komunikácie (pornej cesty).
- Realizáciou stavby nesmie byt' narušené existujecce odvodnenie a stabilita cesty 1/59. Odvedenie
povrchových v6d z miestnej komunikácie požadujeme riešif tak, aby nedochádzalo k stekaniu
vody na vozovku cesty 1/59.
- Zemné práce musia byf navrhnuté v stilade s STN 73 3050. Vykopaná zemina ani iný stavebný
materiál nesmie by' skladovaný na vozovke cesty 1/59 a pripadné znečistenie vozovky musi by'
okamžite odstránené.
- Stavebnik zodpovedá za všetky škody vzniknuté na ceste 1/59 a jej prislušenstve počas výstavby.
- 0 povolenie k zriadeniu dopravného napojenia na cestu 1/59 a práce na cestnom pozemku je
potrebné v zmysle § 3b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v zneni neskoršich predpisov požiadaf Okresný úrad v Žiline, odbor CD a PK.
- Dopravné napojenie, trvalé a dočasné dopravné značenie je potrebné odsalasit ' prislušným DI
PZ.
V dokumentácii je potrebné uvažove s návrhom opatreni na zniženie hluku na pripustmi branicu pásma hygienickej ochrany. žiadater ani jeho právni nástupcovia si nebuclú uplatňovaf
ncihradu škody sp6sobenej vplyvom nepriaznivých zičinkov dopravy na ceste 1/59 (hluk,
exhaláty, zimná tidržba a iné) vzhradom k tomu, že negatívne tičinky dopravy sú v čase
realizácie stavby známe.
- Dokumentáciu pre stavebné povolenie žiadame predlolif našej organizácii na vyjadrenie.
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- Stičasne si vyhradzujeme právo dodatočne stanovit' podmienky, alebo uvedene pripomienky
zmenit alebo dopinit', ak si to vyžiada záujem správcu ciest I. triedy.
• Krajski riaditePstvo Policajného zboru v iiline, Krajský dopravný inšpektorát
(stanovisko č. KR PZ-ZA-KDI2-42-019/2021 zo dňa 25.02.2021)
Sú h Iasi s pripojenim pristupovej komunikácie na cestu 1/59 a to za dodržania nasledovných
podmienok:
Použitie dopravných značiek zabezpečif v stilade so schválenou projektovou dokumentáciou
a zákonom el 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a dopineni niektorých zákonov v zneni
neskoršich predpisov, vyhláškou 6. 30/2020 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a dopineni niektorých zákonov v zneni neskoršich predpisov, RN 01 8020
(Dopravné značky na pozemných komunikáciách) a s platnými technickými predpismi,
V d'alšom stupni projektovej dokumentácie žiadame:
— vykreslené rozhradové trojuholniky križovatky v stilade s platnými technickými normami
a technickými predpismi,
— stanovisko k pripojeniu pristupovej komunikácie na cestu 1/59 uvedenej stavbe od Slovenskej Správy ciest Bratislava,
— projekt trvalého a prenosného dopravného značenia,
— projekt organizácie dopravy počas výstavby novovzniknutej križovatky,
- Projekt vnfitro areálových komunikácii a chodnikov predložif k odstihlaseniu na Okresný
dopravný inšpektorát Okresného riaditerstva Policajného zboru v Dolnom Kubine,
- Nakorko sa jedná o cestu medzinárodného významu s vysokou intenzitou dopravy žiadame
napojenie na cestu 1/59 projektovat v stilade s SIN 73 6102 a rešpektovat' prislušné slovenské normy (STN 73 6101, STN 73 6110 a pod.),
- Cestné komunikácie žiadame navrhntir tak, aby sa zabezpečila nadviiznost na celkovzi existujticu a novo navrhovardi zástavbu eizemia, cestnit siet' a na iné druhy dopravy (SIN 73 6110,
el. 3.2.1.) so zapracovanim širšich vzrahov a rozhradových pomerov,
• Okresné riaditerstvo Policajniho zboru v Dolnom Kubine, Okresný dopravný inšpektorát
(stanovisko el ORPZ-DK-ODI1-14-076/2020 zo dňa 28.12.2020)
S predloženou projektovou dokumentáciou stavby „Obytno-rekreačný komplex Vyšný Kubin Dtibrava" pre fičely vydania tizemného rozhodnutia „ seihlasíme " a uplatňujeme si nasledovné podmienky:
- ODI si vyhradzuje právo pripomienok k nasledupicim stupňom projektovej dokumentácie,
v pisomných stanoviskách pre prislušný stavebný zirad.
- balši stupeň projektovej dokumentácie musi byt' vypracovaný v stilade s platnými technickými
normami a technickými predpismi, najmd v seilade s
STN 73 6101 - Projektovanie ciest a diarnic,
STN 73 6102- Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách,
STN 73 6110- Projektovanie miestnych komunikácii.
- V d'alšom stupni projektovej dokumentácie požadujeme predložit aj návrh dočasného dopravného značenia a návrh organizácie dopravy počas realizácie stavby.
- ODI si vyhradzuje právo dodatočne stanovit' podmienky alebo uložené podmienky zmenit', ak
si to vyžiada bezpečnost a plynulost' cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem.
• Obec Vyšný Kubin, cestný sprdvny orgdn
(stanovisko č. 187/2020-2021/474-DOP zo dňa 15.07.2021)
Na premostenie Jasenovského potoka navrhmir most na Qmo s 0,5 m bezpečnostou a pri návrhu zohradnif plánovaný polder v zmysle OPD Vyšný Kubin (potok nezatrubňovat' a nevytvárat' nadmerné násypy).
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- Stavebný objekt SO 04 - Dald'ová kanalizácia bude slúžir výhradne na odvodnenie cestného
telesa (dažd'ové vody z plánovaných stavebných pozemkov a vody z povrchového odtoku v riešenej lokalite v maximálnej miere zadržiavar v tizemi z dôvodu zachovania retenčnej schopnosti
zizemia).
Výstavbu rodinných domov a rekreačných objektov povolif al po vybudovani komunikácii
a sieti technickej infraštruktfay v predmetnej lokalite.
- Obec Vyšný Kubin nebude vykonávar správu a Lidržbu neverejnej tičelovej komunikácie.
balši stupeň projektovej dokumentácie vypracovanej oprávnenou osobou požadujeme predlolif
tunajšiemu aradu na vyjadrenie.
• Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia cestnej dopravy a pozemných
komunikácii, Bratislava
(stanovisko 6. 08110/2020/SCDPK/58944 zo dňa 28.07.2020)
- &Alas el 18678/2014/C212-SCDPK/43890, zo dňa 14.07.2014 na technicki riešenie odlišné od
STN 73 6101 - Projektovanie ciest a diarnic z čl. 9.3, tab. 19 na skratenie vzdialenosti medzi
navrhovanou stykovou križovatkou pre pripojenie komunikácie 6. 4 na ceste 1/59 a existujacej
sly/cove] križovatky ciest 1/59 a 111/05927 z požadovanej hodnoty 2000,0 m na hodnotu 340,0 m
je platný.
• Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, erad správy majetku štátu, Bratislava
(stanovisko č. ASMdpS-1-967/2020 zo dňa 28.07.2020)
- V mieste plánovanej stavby sa nenachadzajú inžinierske siete v správe Ministerstva obrany
Slovenskej republiky.
• Krajský pamiatkový úrad žilina
(rozhodnutie el KPUZA-2019/12970-3/52194/FUR zo dňa 01.07.2019)
Druh výskumu: archeologický predstihový.
Miesto a rozsah výskumu: záchranný výskum bude prebiehat' v rozsahu stavby "Obytnorekreačný komplex Vyšný Kubin - Diíbrava", na parcele č. KN-C 569/265 v k 4. Vyšný
Kubin.
Spôsob vykonávania pamiatkového výskumu:
— 1. etapa - na celej ploche budziceho obytno-rekreačného komplexu formou podrobného
prieskumu detektorom kovov ešte pred odstraňovanim ornice s osobitným dôrazom na miesto predpokladaného malého opevnenia, nachadzajtkeho sa na parcelách el KN-C 569/265,
574/43, 574/44, 574/45, 574/36 a 574/37. Každý relevantný archeologický nález bude geodeticky zameraný a uvedená jeho /Aka, v ktorej bol najdený.
— 2. etapa - po vytýčeni pristupovej komunikácie na parcele 6. KN-C 569/265 formou
archeologickej sondy o širke minimálne jeden meter. V mieste predpokladaného malého
opevnenia - v dotyku s parcelami el KN-C 574/43, 574/44, 574/45, 574/36, 574/37, v pripade potvrdenia archeologického potenciálu bude sonda realizovaná ručne až po sterilné
podložie. Zároveň realizátor výskumu zvolá odborna komisiu za účasti zástupcu Krajského
pamiatkového úradu Žilina kde sa definuje charakter náleziska a postup pre d'alšie price
v rozsahu náleziska. V ostatných častiach sa archeologická sonda môže realizovar strojne
hladkou lyžicou za neustálej pritomnosti oprávnenej osoby na vykonavanie archeologického
výskumu, resp. ?Tim poverenej osoby. V pripade zachytenia akýchkorvek archeologických
nálezov a nálezových situácii - kultúrnych vrstiev či objektov bude -výskum rozširený v rozsahu komunikácie a následne zdokumentovaný formou začistenia a podrobnej dokumentácie
zistených nálezových situácii vrátane geodetického zamerania všetkých zistených skutočnosti. Po ukončeni sondálneho výskumu, v pripade pozitivnych zisteni, realizátor -výskumu
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vyhotovi na mapovom podklade polygán s geodetickými bodmi, ktoré budfi definovat
predpokladaný rozsah zisteného archeologického potenciedu územia. Tento materiál bude
podkladom pre d'alšie stavebné práce no jednotlivých parcelách, pre samostatne stojace
stavby obytno-rekreačného komplexu. Podmienky archeologického výskumu na jednotlivých
parcelách v rámci vyhotoveného polyg6nu archeologického potenciedu územia budti stanoye/2g vždy formou zápisnice na vstupnej komisii k jednotlivým stavbám.
Nakladanie s ndlezmi:
— archeologické nálezy sú vlastnictvom Slovenskej republiky pod& § 40 ods. 6 pamiatkového
zákona,
— archeologické nedezy je osoba pod& § 36 ods. 4 pamiatkového zákona povinná dried
a chránif až do ich odovzdania, prevodu vlastnickeho práva alebo prevodu správy podta
§ 40 ods. 9 pamiatkového zákona.
— d'alši postup ochrany archeologických nezlezov určujú odseky 8 a 9 § 40 pamiatkového
zákona.
Pri zabezpečeni archeologického výskumu je stavebnik povinný
— uhradir náklady na výskum podra § 38 ods. 1 pamiatkového zákona,
— zabezpečit' vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonervaf
archeologické výskumy podra § 36 ods. 4 pamiatkového zákona,
— zabezpečit' v harmonograme stavby Cej pripravy a realizácie) vhodné časové a organizačné
podmienky na realizáciu výskumu,
— doručif luipiu tohto rozhodnutia po nadobudnud právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá
bude vykoná vat' archeologický výskum,
— zabezpečir, aby právnická osoba vykonávajfica archeologický výskum predložila výskumnfi
dokumentáciu spracovami v zmysle § 39 ods. 9 pamiatkového zákona Pamiatkovanu firadu
Slovenskej republiky so sidlom v Bratislave na posfidenie v zmysle § 39 ods. 10 pamiatkového zákona,
— zabezpečit bezodplatne odovzdanie výskumnej dokumentácie spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Krajskému pamiatkovému firadu Žilina a Archeologickému
ústavu SAV v Nitre v zmysle § 39 odsek 11 pamiatkového zákona v lehote do 30 did od
ukončenia terinnej časti archeologického výskumu,
— výskumná dokumentácia bude obsahovat náležitosti podia § 10 vyhlášky Ministerstva kultfiry SR 6. 231/2014 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu v zneni
neskoršich predpisov.
• Hydromelionicie, š.p., Bratislava
(stanovisko č. 3095-2/120/2019 zo dňa 04.06.2019)
- Na parcelách č. 569, 572, 573 a 574 v k ú. Vyšný Kubin neevidujeme žiadne hydromelioračné
zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p.
• Okresni riaditerstvo Hasičskiho a zcichrannao zboru v Dolnom Kubine
(stanovisko el ORHZ-DK2-2020/000322-001 zo dňa 15.12.2020)
- S riešenim protipožiarnej bezpečnosti stavby stiltlasi bez pripomienok.
• Regiondlny firad verejniho zdravotnktva, Dolný Kubin
(stanovisko el A/2019/01177 - HžP zo dňa 24.06.2019)
- Stihlasi s návrhom k územnému konaniu stavby Obytno - rekreačný komplex Vyšný Kuhl?? Dúbrava, na pozemkoch v lc. ú. Vyšný Kubin.
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Podmienky vyplýrvajfice zo stanoviska správcu vodných tokov:
- Pri navrhovani objektov rešpektovať ochranné pásmo vodných tokov (vodohospodársky významný vodný tok - min 6,0 m od brehových čiar a drobný vodný tok - min. 4 m od brehových
čiar, pričom brehovou čiarou sa rozumie priesečnica vodnej hladiny s prirahlými pozemkami, po
ktorú voda stači pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do prirahlého územia).
- V ochrannom pásme vodného toku nie je pripustné stavanie objektov vrátane oplotenia, zmena
relidu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi voddm, výstayba súbežných inžinierskych sieti.
- Premostenie Jasenovského potoka navrhnúť na Q100 s 0,50 m bezpečnosťou v zmysle platných
údajov z SHMĹ1.
- V pripade križovania vodného toku inžinierskymi sieťami navrhnúť križovanie pretláčanim.
- Pri križovani toku umiestniť vedenia kolmo na os vodného toku do chráničky v celej širke koryta
tokov aj ich ochranných pásiem, pričom chránička musi byť umiestnená min. 1,2 m pod niveletou dna koryta toku.
- Štartovacie a cierové jamy umiestniť mimo ochranné pásmo toku.
- V rámci odvádzania dažd'ových v6d a v6d z povrchového odtoku realizovať opatrenia na zadržanie pridaného odtoku z územia tak, aby odtok z daného územia nebol zvýšený voči stavu pred
realizáciou stavby. Výpočet odtoku zo súčasnej plochy navrhovaných komunikácii zapracovať
do PD pre stavebné povolenie. V pripade, že yypočitané množstvo vody z navrhovaných komunikácii bude väčšie ako zo súčasnej plochy je potrebné pred zaústenim kanalizácie do vodného
toku navrhnúť retenciu.
- Výustný objekt nesmie zasahovať do prietočného profilu toku, opevnenie brehu dlažbou z lomového kameria založiť na stabilizačnú pätku.
- Opevnenie výustného objektu navrhnúť min. 3,0 m na obidve strany od osi výustného potrubia.
- Dažd'ové vody zo striech plánovaných RD a rekreačných domov likvidovať na pozemkoch budúcich investorov do vsakovacieho zariadenia.
- balši stuperi projektovej dokumentácie aj s detailným technickým riešenim križovania vodných
tokov, mostnalo objektu a dažd'ovej kanalizácie predložiť na odsúhlasenie organizácii Slovenský
vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany.
Upozornenie:
- Toto rozhodnutie neoprávriuje investora k zahájeniu vystavby (okrem stavebného objektu
SO 08 - Telekomunikačné rozvody) ale tvori súčasť dokladov pre pripravu projektovej dokumentácie. S realizáciou stavebných prác je možné začať až po yydani a nadobudnuti právoplatnosti
stavebného povolenia vydaného prislušným stavebným úradom.
- Špeciálnyrn stavebným úradom pre povolenie vodných stavieb (SO 02 - Vodovod, SO 03 - Splaškovd kanalizácia, SO 04 - Dažd'ová kanalizácia a SO 11 - Pristavba a stavebné li_pravy vodojemu
le orgán štátnej vodnej správy - Okresný úrad Dolný Kubin, odbor starostlivosti o životné prostredie.
- Toto rozhodnutie plati v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dim nadobudnutia právoplatnosti. Nestrati však platnose, ak v tejto lehote bude podaná žiadose
o stavebné povolenie.
- Čas platnosti územného rozhodnutia m6že stavebný úrad v súlade s § 40 ods. 3 stavebného
zákona predižiť na žiadosť navrhovatera, ak ju podal pred uplynutim lehoty.
- Ĺ1zemné rozhodnutie je v zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona zdväzné aj pre právnych
nástupcov jeho navrhovatel'a a ostatných účastnikov územného konania.
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V zmysle § 56 pism. b) stavebného zákona sa stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje pri
nadzemných a podzemných vedeniach elektronickych komunikačných sieti, vrátane opomých a vytyčovacich bodov. Realizácia stavebného objektu SO 08 - Telekomunikačné rozvody je tak možná
na základe právoplatného fizemného rozhodnutia o umiestneni stavby. KedIe uvedený stavebný
objekt je mob-16 uskutočniť bez stavebného povolenia, po jeho dokončeni ho možno užívať bez
kolaudačného rozhodnutia.
Rozhodnutie o nimietkach fičastacov konania:
tčastnik konania — Slovenský pozemkovy fond uplatnil svoje námietky v pisomnom stanovisku
č. SPFZ088850/2020 SPFS78546/2020 zo (Ma 05.11.2020:
stavebnik bude mat' najneskôr do vydania stavebného povolenia stavby majetkovoprávne
usporiadaný pozemok SPF.
Vzneseml námietku stavebný úrad vyhodnotil ako čiastočne opodstatneml. Ak stavebnik
v stavebnom konani nepreukáže, že je vlastnikom pozemku, stavebný Arad bude akceptovať
preukázanie akéhokorvek iného práva k pozemku, ktoré bude v súlade s § 139 ods. 1 stavebného zákona.
zároveň upozorňuieme, že SPF predáva pozemky v danej lokalite za trhové ceny.
Uvedené upozomenie stavebný firad nepovažuje za námietku.
Stanovisko SPF nie je zmluvou o budiicej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadaterom,
no základe ktorej by bol SPF v budficnosti povinný dotknutý pozemok SPF previest na
žiadatera, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladani s dotknuOm pozemkom
SPF.
Uvedené vyjadrenie stavebný Arad nepovažuje za námietku.
Očastnik konania — Slovensky vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany uplatnil
svoje námietky v pisomnom stanovisku č. CS SVP OZ PN 5665/2020/02 CZ 23055/210/2020 zo
dria 24.07.2020:
V danej lokalite sme správcom vodohospodársky významného vodného toku Jasenovský, hydrologické čislo poradia: 4-21-04, čislo v správcovstve: 166 a vodného toku Murinov (Vrchný
potok), hydrologické čislo poradia: 4-21-04, čislo v správcovstve: 176.
- Ochranné pásmo vodohospodársky významného vodného toku je min 6,0 m od brehových čiar
a ochranné pásmo drobného vodného toku je min. 4 m od breho-vých čiar.
- Brehovou čiarou sa rozumie priesečnica vodnej hladiny s prirahlými pozemkami, po ktorzi
voda stači pretekar medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do prirahlého územia.
V ochrannom pásme nie je pripustné stavanie objektov vrátane oplotenia, zmena reliéfu t'ažbou, novážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba sf4bežných inžinierskych
sled.
Pri navrhovani objektov požadujeme ochranné pásmo vodných tokov rešpektovat.
Premostenie Jasenovského potoka je potrebné navrhruit' na Qmo s 0,50 m bezpečnostou
v zmysle platných fidajov s SHMÚ.
Podra predloženej PD nie je zrejmé či dôjde ku križovaniu vodného toku inžinierskymi
siet'ami. V pripade križovania požadujeme križovanie navrhnút' pretláčanim.
Pri križovani toku požadujeme vedenia umiestnit' kolmo na os vodného toku do chráničky
v celej širke koryta tokov aj ich ochranných pásiem, pričom chránička musi byt' umiestnená
min. 1,2 m pod niveletou dna koryta toku.
Štartovacie a cierové jamy požadujeme umiestnit' mimo ochranné pásmo toku.
V rámci odvádzania dažd'ových v6d a v6d z povrchového odtoku je potrebné realizovar
opatrenia na zadržanie pridaného odtoku z územia tak, aby odtok zdaného územia nebol
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zvýšený voči stavu pred realizáciou stavby. Výpočet odtoku zo síičasnej plochy navrhovaných
komunikácii požadujeme zapracove do PD pre stavebné povolenie. V pripade, že vypočitané
množstvo vody z navrhovaných komunikácii bude väčšie ako zo síičasnej plochy je potrebné
pred zatistenim kanalizácie do vodného toku navrhmit' retenciu.
Výustný objekt nesmie zasahovat do prietočného profilu toku, opevnenie brehu dlažbou z lomového kameňa založir na stabilizačmi pidtku.
Opevnenie v)histného objektu navrhmit' min. 3,0 m na obidve strany od osi výustného potrubia.
Dažd'ové vody zo striech navrhovaných RD a rekreačných domov požadujeme likvidovar na
pozemkoch budíicich investorov do vsakovacieho zariadenia.
Odporíičame RD v blizkosti toku zabezpečit voči nepriaznivým vplyvom zvýšenej hladiny
podzemných vôd a úroveň prizemia osadit' min. 0,5 m nad okolitý terén.
Správca vodného toku nezodpovedá za pripadné škody na predmetnej stavbe, spôsobené
účinkami vôd, splavenin a l'adu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podia ust. s f 49
ods. 5 vodného zákona.
Další stupeň projektovej dokumentácie aj s detailným technickým riešenim krilovania vodných tokov, mostného objektu a dažd'ovej kanalizácie v zmysle vyššie uvedených podmienok
žiadame predložif na odsalasenie našej organizácii.
Vznesené požiadavky stavebný úrad vyhodnotil ako opodstatnené (správca vodného toku
musi mať možnosť hájiť svoje záujmy, nakorko umiestnenie stavby je navrhované v blizkosti
vodného toku) a zahrnul ich do podmienok územného rozhodnutia.

Odôvodnenie:
Navrhovater ZRUBY RAJEC, s.r.o., IČO: 47208325 so sidlom Námestie SNP 2/2, 015 01
Rajec podal dria 26.03.2021 na tunajši stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestneni
stavby 'Obytno - rekreačný komplex Vyšný Kubin - Dúbrava' s navrhovaným umiestnením na pozemkoch v katastrálnom územi Vyšný Kubin (podra situácie, ktorá tvori prilohu tohto rozhodnutia).
Pozemky, na ktorých má byť stavba umiestnená sú podra výpisov z listov vlastnictva v katastrálnom územi Vyšný Kubin vo vlastnictve resp. spoluvlastnictve navrhovatera, Obce Vyšný Kubin,
Slovenskej republiky a viacerých fyzických a právnických osôb. Navrhovater v územnom konani
stavebnému úradu predložil súhlasné stanoviská správcov pozemkov vo vlastnictve Slovenskej
republiky - Slovenského pozernkového fondu a Slovenského vodohospodárskeho podniku s umiestnenfin navrhovanej stavby. Nakorko plochy liniových vedeni a objektov technickej infraštruktúry
vrátane ochranných pásiem sú v záväznej časti ÚPN Obce Vyšný Kubin vymedzené ako verejnoprospešné stavby a podra § 38 stavebného zákona je mob-16 na navrhovaný fičel pozemky dotknuté
stavbou vo verejnom záujme vyvlastniť, navrhovater, ktorý má podra výpisu z obchodného registra
v predmete svojej činnosti aj oprávnenie na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných
kanalizácii nepredložil súhlasy vlastnikov resp. spoluvlastnikov pozemkov s umiestnenim stavby.
K návrhu boll d'alej priložené: projektová dokumentácia a časť vyjadreni a stanovisk dotknutých orgánov a vlastnikov (správcov) verejných inžinierskych sieti.
Po preskúmani predloženej projektovej dokumentácie a dokladov stavebný úrad zistil nedostatky podania a tak listom zo dim 14.06.2021 vyzval navrhovatera na dopinenie svojho podania
a zároveŕi podra § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v zneni
neskoršich predpisov (d'alej v texte iba "správny poriadok") územné konanie prerušil. Stavebný
úrad určil navrhovaterovi na odstránenie nedostatkov lehotu 90 dni a upozornil ho, že ak nedostatky
podania v uvedenej lehote neodstráni, konanie zastavi.
V priebehu plynutia lehoty na dopinenie podkladov navrhovater podal dfia 27.07.2021 námietky voči závaznému stanovisku cestného správneho orgánu - Obce Vyšný Kubin. Stavebný úrad
si tak listom zo &la 06.08.2021 vyžiadal od dotknutého orgánu stanovisko k podaným námietkam.
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Keďže cestný správny orgán svoje p6vodné stanovisko nezmenil a na dodržani podmienok v ňom
uvedených nad'alej trval, stavebný úrad si listom zo dria 10.09.2021 vyžiadal potvrdenie alebo
zmenu záväzného stanoviska od nadriadeného orgánu. Okresný úrad Dolný Kubin, odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácii stanovisko cestného správneho orgánu potvrdil v liste zo dria
28.09.2021.
Navrhovater svoje podanie v stanovenej lehote - dria 14.09.2021 dopinil (na základe výzvy
stavebného úradu navrhovater návrh dopinil o: upravenú textovú a výkresovú časť projektovej dokumentácie, ostatné stanoviská dotknutých orgánov a vlastnikov (správcov) inžinierskych sieti atd'.).
Po dopineni podania a po potvrdeni stanoviska cestného správneho orgánu nadriadeným orgánom
stavebný Arad pokračoval v územnom konani.
Stavebný úrad oznámil dria 08.12.2021 začatie územného konania v súlade s ustanovenim
36 ods. 1 stavebného zákona formou verejnej vyhlášky. Tým istým oznámenim stavebný úrad
oznámil začatie územného konania aj dotknutým orgánom. Predmetné oznámenie bolo zverejnené
na úradnej tabuli Obce Vyšný Kubin v obdobi od 08.12.2021 do 23.12.2021.
Vzhradom k tomu, že pre dal-16 územie je spracovaná a schválená územnoplánovacia dokumentácia na základe ktorej možno posúdiť návrh na územné rozhodnutie, stavebný úrad v súlade
s § 36 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. V oznámeni o začatf konania stavebný Arad určil lehotu dokedy m6žu fičastnici konania a dotknuté orgány
uplatniť svoje námietky a stanoviská a upozomil ich, že na nesk6r podané námietky a stanoviská sa
neprihliadne. Zároveri ich v súlade s ustanovením § 42 ods. 5 stavebného zákona upozomil, že
v pripadnom odvolacom konani nebude prihliadané na námietky a pripomienky, ktoré nebudú
uplatnené v prvostupriovom konani v určenej lehote, hoci uplatnené m6žu byť.
V určenej lehote sa pisomne opätovne vyjadrili Slovenská správa ciest, IVSC žilina a spoločnosť Slovak Telekom, a.s., ktorá vo svojom vyjadreni na účely územného konania alias{
s vydanim územného rozhodnutia a s preloženim sieti elektronických komunikácii vo vlastnictve
spoločnosti nachádzajúcich sa v záujmovom územi.
Správcovia pozemkov vo vlastnictve Slovenskej republiky uplatnili svoje námietky v pisomných stanoviskách pred podanim návrhu, pričom ich popis a od6vodnenie je uvedené v predchádzajúcej časti rozhodnutia.
K návrhu sa vyjadrili dotknuté orgány: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Dolný Kubin;
Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina; SPP - distribúcia, a.s., Bratislava; Slovak Telekom, a.s.,
Bratislava; MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Banská Bystrica; 02 Slovakia, s.r.o., Bratislava; Okresný
úrad Dolný Kubin - odbor starostlivosti o životné prostredie, pozeinkový a lesný odbor, odbor krizového riadenia; Okresný Arad žilina - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii; Obec
Vyšný Kubin, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Bratislava; Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ural správy majetku
štátu, Bratislava; Krajský pamiatkový Arad Žilina; Hydromeliorácie, š.p., Bratislava; Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubine; Regionálny úrad verejného zdravotnictva, Dolný Kubin. Podmienky dotknutých orgánov boli skoordinované a zahmuté do podmienok
rozhodnutia.
Stavebný úrad v priebehu územného konania posúdil v súčinnosti s ostatnými dotknutými
orgánmi predložený návrh na vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby z hradiska starostlivosti
o životné prostredie, posúdil, či návrh vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu,
predpisom, ktoré ustanovujú hygienické podmienky, protipožiame podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadeni, dopravné podmienky, podmienky ochrany prirody a ochrany
pornohospodárskeho p6dneho fondu a pod. a taktiež posúdil jeho súlad s územnoplánovacimi
podkladmi. Návrh na vydanie územného rozhodnutia je spracovaný v zmysle platných predpisov
stanovených stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR 6. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona. Umiestnenie stavby vyhovuje aj všeobecným technickým
požiadavkám na výstavbu podra stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných
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a technických požiadavkách na stavby uživané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie.
Stavebný úrad nezistil d6vody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o umiestneni stavby
a preto na základe výsledkov priebehu územného konania a posúdeného predloženého návrhu
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné v zmysle § 53 a § 54 správneho poriadku podať odvolanie
v lehote do 15 dni odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Obec Vyšný Kubin,
Hviezdoslavova 117/5, Vyšný Kubin, p. 026 01 Dolný Kubin.
Toto rozhodnutie je po vyčerpani všetkych riadnych opravných prostriedkov preskúmaterné
správnym súdom podra ustanovenia Správneho súdneho poriadku.
Za vydanie rozhodnutia bol uhradený správny poplatok vo výške 1100,- 6podľa položky 59
pism. a) Sadzobnika správnych poplatkov tvoriaceho prilohu zákona NR SR č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v zneni neskoršich predpisov.

Ing. A onin Zá
tarosta o

Toto rozhodnutie sa oznamuje verejnou vyhláškou v zmysle § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.
o tizemnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov
a musi byt' vyvesené na 6radnej tabuli Obce Vyšný Kubin po dobu 15 dni. Posledný deri tejto
lehoty je diíom doručenia. Rozhodnutie sa stíčasne zverejni na webovom sidle Obce Vyšný
Kubin.
Po uplynuti lehoty určenej na zverejnenie žiadame Obec Vyšný Kubin túto vyhlášku zaslať spa' na
adresu: Spoločný obecný úrad - úsek ĹIR a SP, Nárnestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubin, s vyzna'denim dátumov vyvesenia a zvesenia.

Vyvesené dria:

Zvesené dria:

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby
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Priloha pre navrhovatera:
- Overená projektová dokumentácia
Doručuje sa verejnou vyhláškou:
- Navrhovater - ZRUBY RAJEC, s.r.o., Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, IČO: 47208325
- Osoby, ktorých vlastnicke alebo it-16 práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným
pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu bye rozhodnutim priamo dotknuté
Dotknuté orgány:
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubin, IČO: 36672254
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151
Slovak Telekom, a.s., Horná 77, P.O. BOX 4,974 08 Banská Bystrica 8, IČO: 35763469
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
Okresný Arad Dolný Kubin, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubin, IČO: 00151866_10168
—odbor starostlivosti o životné prostredie — štátna správa ochrany prirody
—odbor starostlivosti o životné prostredie — štátna vodná správa
—pozemkový a lesný odbor
Okresný Arad žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, IČO: 00151866_10002
—odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii
OR HaZZ, Matakova 1636/13, 026 01 Dolný Kubin, 1..60: 00151866_12054
Regionálny frad verejného zdravotnictva, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubin, 160: 00634883
Krajský pamiatkový Arad žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 žilina, IČO: 31755194_181
Na vedomie:
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 00003328
Krajské riaditerstvo PZ v žiline, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina,
ICO:
' 00151866
OR PZ v Dolnom Kubine, Okresný dopravný inšpektorát, Pelhtimovská 2054/6, 026 01 Dolný
Kubin, 160: 00151866 11058
SW, š.p., Odštepný záN7od Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 921 80 Piešťany, IČO:
36022047
Obec Vyšný Kubin, Hviezdoslavova 117/5, Vyšný Kubin, p. 026 01 Dolný Kubin, IČO: 00649058
SOcÚ - Asek OR a SP, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubin

23. strana rozhodnutia č. 76/2021/205-05 zo dňa 25.01.2022

O8 ,C vySNi, KUMN
Hvi zcloslavova 117/5

VYNÝ KUBiN
02 01 Dolnj, Kubln

,-

r7 VALUJE
6/2021/25

i 00d e ikairti J edenjirm v roztiodruti 0 urr sineni .
,o
'!'

:••

25 -01: 292?

•

s/11.A

c••4'
•••••
,

,
••••..t. • .
••••
..•••••"

s 'Mr

••/
"
• •
''.••••,."'.•;•"--•••••.,
1117,114'..0

•

..,. . .----,—..:____ • •••••.
/

..•

