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OBEC KLUBINA 
Obecný úrad č. 67, 023 04 Klubina 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Výst. č. 95/2018/Va                                                                                      V Zborove nad Bystricou, dňa 13.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSTTAAVVEEBBNNÉÉ  PPOOVVOOLLEENNIIEE  
 

Obec Klubina ako príslušný stavebný úrad, podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), 

prerokovala žiadosť navrhovateľa ,,Obec Zborov nad Bystricou, IČO: 00314366, zastúpená 

starostom obce PaedDr. Jurajom Hlavatým, Obecný úrad č. 223, 023 03 Zborov nad Bystricou“ 

zo dňa 13.03.2018 na vydanie stavebného povolenia na stavbu „Autobusová zastávka – Zborov nad 

Bystricou pod Rubáňom - smer Nová Bystrica“ na pozemkoch parc. č. CKN 15/1 a 15/2                                

v kat. území Zborov nad Bystricou podľa § 37, § 39a, § 62 a § 63 stavebného zákona v spojenom 

územnom a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodla takto:  

 

Stavba: 

 

„Autobusová zastávka – Zborov nad Bystricou pod Rubáňom -                                        

smer Nová Bystrica“ 

 
na pozemkoch parc. č. CKN 15/1 a 15/2 v k.ú. Zborov nad Bystricou sa podľa § 39a                                         

a § 66 stavebného zákona  
 

 

P  O  V  O  Ľ  U  J  E.   

 

 

Popis stavby: 

Projektová dokumentácia rieši vybudovanie autobusovej zastávky spolu s otočňou pre autobusy 

a odstavnou plochou pre osobné automobily, a to v priestore medzi komunikáciou II/520                      

a riekou Bystrica, na konci plánovanej oddychovej zóny. Popri komunikácii bude vybudovaný 

chodník pre peších z betónovej zámkovej dlažby v navrhovanej šírke 2,00 m. Odstavné plochy budú 

zo zatrávňovacej dlažby. Komunikácie budú z betónovej dlažby. Autobusová zastávka bude 

murovaná, z exteriérovej a interiérovej strany bude obložená keramickým obkladom, zastrešená 

pultovou strechou, jedna stena bude šikmá a bude v nej umiestnené umelecké dielo – vitráž.  

 

Technické údaje stavby: 

Celková plocha budovanej komunikácie je 690,22 m2, plocha chodníka je 292,06 m2 a odstavné 

plochy majú spolu 178,75 m2. Zastavaná plocha autobusovej zastávky je 11,80 m2. 



2 

 

Objektová skladba povoľovanej stavby:  

SO 01 Komunikácie a odstavné plochy 

SO 02 Autobusová zastávka 

SO 03 Dažďová kanalizácia 

SO 04 Verejné osvetlenie 

 

 

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch parc. č. CKN 15/1 a 15/2 v k.ú. Zborov nad Bystricou, 

podľa situácie, ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie a tvorí prílohu tohto rozhodnutia. 

2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom 

v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia 

stavebného úradu. 

3. Projektant je zodpovedný za vyhotovenie projektovej dokumentácie v súlade s aktuálne 

platnými právnymi predpismi a technickými normami SR.  

4. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

5. Počas výstavby budú dodržiavané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb 

v zmysle § 48 stavebného zákona. 

6. Predpokladaný termín dokončenia stavby: december 2019. 

7. Stavba bude umiestnená podľa situácie umiestnenia stavby tvoriacej prílohu rozhodnutia. 

8. Výškové pomery autobusovej zastávky: podlaha prízemia zastávky bude ±0,000, max. výška 

strešnej konštrukcie bude + 3,500 m - budú dodržané podľa projektovej dokumentácie overenej 

v stavebnom konaní vypracovanej zodpovedným projektantom ARCHEKTA, s.r.o., Ing. 

Stanislav Mikovčák, Ul. 17. novembra 2868, 022 01 Čadca. 

9. Stavba bude zastrešená pultovou strechou so sklonom 15º. Dažďové vody  budú likvidované 

v ploche pozemku trativodom a vypustením do trativodnej šachty.   

10. Napojenie stavby na inžinierske siete: Stavba bude napojená na verejné osvetlenie v obci.               

Na stavbe bude osadené svetlo. 

11. Odpad vzniknutý počas realizácie stavebných prác vrátane prebytočnej zeminy je stavebník 

povinný likvidovať v zmysle zákona o odpadoch a VZN obce. Ku kolaudácii stavby je 

stavebník povinný dokladovať množstvo vzniknutého odpadu a zákonný spôsob jeho likvidácie. 

12. Stavebník je povinný  počas   realizácie  stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť 

stavebný denník a tento predložiť stavebnému úradu pri kolaudácii stavby. 

13. Stavebník je povinný počas realizácie stavby udržiavať prístupovú komunikáciu  k stavenisku 

vo vyhovujúcom technickom stave. V prípade jej znečistenia je povinný na vlastné náklady 

prevádzať jej okamžité čistenie. V prípade poškodenia prístupovej komunikácie k stavenisku 

stavebnými strojmi je povinný uviesť komunikáciu na vlastné náklady a okamžite                              

do pôvodného technického stavu. 

14. Stavebník nesmie stavebnými prácami zasahovať do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom 

dotknutých stavbou bez súhlasu ich majiteľa, správcu, neprimerane neobmedzovať práva a 

právom chránené záujmy účastníkov stavebného konania 

15. Stavebník je povinný pred začatím stavby zabezpečiť jej vytýčenie právnickou alebo fyzickou 

osobou oprávnenou vykonávať geografické a kartografické činnosti, stavebník je povinný 

predložiť stavebnému úradu doklad o vytýčení stavby pri kolaudácii stavby.  

16. Na stavbu budú použité stavebné výrobky, ktoré spĺňajú podmienky osobitných predpisov. 

17. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby. 

18. Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne. 

19. Stavebný dozor bude vykonávať ARCHEKTA, s.r.o., Ing. Stanislav Mikovčák,                                
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Ul. 17. novembra 2868, 022 01 Čadca, ktorý bude zodpovedať za odborné vedenie 

uskutočňovania stavby. 

20. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

 

Záväzné stanoviská dotknutých orgánov v zmysle § 140b stavebného zákona: 

1. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany,                            

Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany listom zo dňa 16.01.2018                                          

zaevidovanom pod spisovou značkou CS SVP OZ PN 562/2018/2 k predloženej projektovej 

dokumentácii dal nasledovné stanovisko: 

- SVP š.p., OZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I. Púchov súhlasí s vydaním stavebného 

povolenia na predmetnú stavbu v zmysle predloženej projektovej dokumentácie, za dodržania 

našich podmienok. 

- upozorňujeme: predmetná stavba je v dotyku s vodohospodársky významným vodným tokom 

Bystrica, ktorý má v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) prístupové 

pásmo vo vzdialenosti min. 10,00 m od brehovej čiary vodného toku. Ochranné pásmo je 6,00 m 

od brehovej čiary. 

- brehová čiara je v zmysle STN 75 0120 (Terminológia Hydrotechnika) priesečnica brehu 

a maximálnej hladiny vody, ktorá ešte stačí pretekať korytom bez toho, aby sa vyliala                          

do priľahlého územia. 

- podzemné inžinierske siete požadujeme viesť mimo ochranné pásmo vodného toku. 

- konštrukcie navrhovaných komunikácií a spevnených plôch v prístupovom pásme vodného toku 

musia byť navrhnuté tak, aby boli prejazdné ťažkou technikou správcu vodného toku. Nakoľko 

je navrhovaná vstavba čiastočne v súbehu s neupraveným korytom vodného toku, požadujeme 

ponechať vjazd do prístupového pásma priamo zo spevnenej komunikácie. 

- vypúšťaním dažďových vôd z povrchového odtoku nemôže dôjsť k zhoršeniu kvality vôd 

v recipiente. 

- prebytočnú vyťaženú zeminu ako i materiál počas výstavby neukladať a neskladovať v koryte 

a prietočnom profile vodného toku. 

- v prípade dotyku navrhovanej stavby s pozemkami vo vlastníctve SR – SVP š.p., požadujeme 

najneskôr do kolaudačného konania uzatvoriť zmluvný vzťah (zmluvu o zriadení vecného 

bremena) na odbore správy majetku OZ Piešťany (platí pre výustný objekt). 

- výustný objekt požadujeme stabilizovať lomovým kameňom (min. 3,0 m na obe strany od osi 

výustného potrubia) opretým o pätku z lomového kameňa. Spôsob opevnenia je nutné odsúhlasiť 

so zástupcom našej organizácie priamo v teréne. 

- v zmysle zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, je nutné vypracovať 

povodňový plán zabezpečovacích prác pre objekty v dotyku s vodným tokom pred zahájením 

realizácie predmetných objektov. 

- na predmetnú stavbu je v zmysle zákona NR SR č. 364/2004  Z.z. o vodách (vodný zákon) 

potrebný súhlas OÚ OSoŽP – OŠSV Čadca. 

- k vytýčeniu stavby, k zahájeniu a k ukončeniu realizačných prác požadujeme prizvať zástupcu 

SVP š.p., OZ Piešťany, SPSV I: Púchov, Úseková kancelária Čadca: Ing. Leštachová                      

(tel.č. 041/565 23 15, 0903 474 941). 

- pri stavebných prácach požadujeme dbať o ochranu vodného toku, nepoškodzovať brehy, 

neukladať predmety a výkopovú zeminu do vodného toku, neznečistiť vodu alebo inak ohroziť 

jej kvalitu a zdržať sa iných činností, ktoré sú v rozpore so zákonom NR SR č. 364/2004 Z.z. 

o vodách. 

- upozorňujeme: V zmysle § 49, odst. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách správca toku 

nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných 

tokov.   
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2. Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s, Košická 2, 010 65 Žilina listom zo dňa 21.02.2018 

zaevidovanom pod spisovou značkou 1057/2018 s predloženou projektovou dokumentáciu 

súhlasí bez pripomienok.  

 

3. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina listom               

zo dňa 08.02.2018 zaevidovanom pod spisovou značkou 025/2018/SCŽSK-36 s vydaním 

stavebného povolenia súhlasí za dodržania nasledovných podmienok, ako aj s prípadným 

zvláštnym užívaním cesty a prípadnou čiastočnou uzávierkou cesty II/520.: 

- termín prác vopred oznámiť a k výkonu prác prizvať zástupcu SC ŽSK, závodu Kysuce                               

Mgr. Jašurková (tel.č. +421 918 370 207), ktorý na mieste upresní naše podmienky.  

- práce realizovať v období od apríla do 15. októbra príslušného kalendárneho roka, aby sa 

netvorili prekážky pri výkone zimnej údržby cesty. 

- na úseku navrhovanej autobusovej zastávky musí byť zachovaná jestvujúca šírka jazdného pruhu 

cesty II/520. 

- vozovku požadujeme uviesť do pôvodného stavu (deasfaltovať). Miesto spoja pôvodnej vozovky 

s novou časťou vozovky požadujeme utesniť trvale pružnou asfaltovou zálievkou (resp. inou 

porovnateľnou hmotou). 

- v prípade, že výstavbou predmetnej stavby dôjde k narušeniu odvodnenia telesa cesty II/520, 

investor na vlastné náklady realizuje opatrenia, ktorými bude odvodnenie cesty II. triedy 

sfunkčnené. Investor sa zaviaže, že na vlastné náklady zabezpečí pravidelné čistenie dažďovej 

kanalizácie min. 2× ročne ( v máji a októbri) a na vyžiadanie správcu komunikácie. 

- investor zodpovedá za všetky prípadné škody spôsobené na majetku ŽSK alebo tretích osôb, 

ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby. 

- stavebník zabezpečí, aby počas realizácie stavby nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky 

stavebnou činnosťou. V prípade, že dôjde k znečisteniu vozovky, je zodpovedný za vyčistenie 

cesty bezprostredne po jej znečistení. 

- stavebné práce nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na ceste II. triedy. 

Stavebný materiál uskladniť mimo telesa cesty. 

- vlastník nehnuteľnosti susediacich s cestou II. triedy je povinný strpieť činnosti súvisiace 

s bežnou a zimnou údržbou cesty bez nároku na finančné odškodnenie za prípadné škody, ktoré 

vzniknú pri údržbe cesty. 

- dočasné a trvalé dopravné značenie odsúhlasené OR PZ, ODI v Čadci zabezpečí a osadí investor 

na vlastné náklady. 

- pri akomkoľvek inom zásahu do telesa cesty II/520 nás požiadajte o vyjadrenie. 

- dobudované rozšírenie úseku cesty II/520 po hranu zastávkového obrubníka, sa po vybudovaní 

stáva súčasťou cestného telesa cesty II/520; je potrebné vytvoriť geometrický plán pre trvalý 

záber pozemkov pre rozšírenie telesa cesty; majetkovo právne vysporiadanie pozemkov                      

pre trvalý záber stavbou zabezpečí investor na vlastné náklady. 

- vyčísliť obstarávaciu cenu dobudovaného rozšírenia telesa cesty II/520 (bez chodníka) 

a samostatným odovzdávacím protokolom ho odovzdať bezodkladne do majetku ŽSK na základe 

uzatvorenej riadnej zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií, a to najneskôr 

ku kolaudácii stavby. Ohľadom uzatvorenia predmetnej zmluvy kontaktujte Žilinský 

samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania. 

- na práce vykonané zásahom do telesa cesty požadujeme záručnú dobu 60 mesiacov od ukončenia 

prác (odo dňa písomného prevzatia stavebných prác pracovníkom SC ŽSK). Po dobu trvania 

záručnej doby je žiadateľ povinný priebežne a bez meškania odstraňovať poruchy vzniknuté 

v dôsledku zásahu do telesa cesty. 

- ukončenie prác pri zásahu do telesa cesty požadujeme písomne oznámiť zástupcovi správcu 

cesty (vhodné zaslať fotodokumentáciu z miesta zásahu), následne bude uskutočnené preberacie 

konanie zásahu do telesa cesty a spísaný zápis s termínom záručnej doby. 
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- na základe tohto vyjadrenia investor stavby požiada Okresný úrad Čadca, odbor CD a PK 

o príslušné povolenia. 

- toto vyjadrenie nenahrádza povolenie ani rozhodnutie vydané príslušným orgánom štátnej 

správy. 

- platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 6 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.  

 

4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca 

listom zo dňa 26.03.2018 zaevidovanom pod spisovou značkou ORHZ-CA1-312/2018 dalo 

nasledovné stanovisko na účely spojeného územného a stavebného konania:  

- podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a                

§ 40 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii 

v znení neskorších predpisov Okresné riaditeľstvo Hasičského s záchranného zboru  v Čadci 

vykonáva štátny požiarny dozor posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb z hľadiska ich 

požiarnej bezpečnosti. 

- na základe Vami zaslaného Oznámenia o začatí spojeného územného a stavebného konania 

a nariadenia ústneho konania: „Autobusová zastávka  - Zborov nad Bystricou pod Rubáňom – 

smer Nová Bystrica, p.č. CKN 15/1, 15/2 v k. ú. Zborov nad Bystricou“ a na základe zistenia, že 

projektová dokumentácia neobsahuje riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby, nie je možné 

vydať požadované stanovisko. 

- po doručení projektovej dokumentácie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby vypracované 

odborne spôsobilou osobou (špecialistom požiarnej ochrany), okresné riaditeľstvo ju posúdi 

a následne vydá stanovisko. 

 

5. Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania, Komenského 48, 011 

09 Žilina listom zo dňa 21.03.2018 zaevidovanom pod spisovou značkou 03861/2018/ODaÚP-2 

sa vyjadril, že k predloženej projektovej dokumentácii nemá pripomienky a súhlasí s vydaním 

stavebného povolenia, za dodržania nasledovných podmienok: 

- dodržať podmienky, ktoré stanovil správca cesty II/520 Správa ciest Žilinského samosprávneho 

kraja – Závod Kysuce v liste č. 025/2018/CSŽSK-36, zo dňa 8.2.2018, 

- dobudované rozšírenie úseku cesty II/520 sa po vybudovaní stáva súčasťou cestného telesa cesty 

II/520, na základe čoho investor bezprostredne po dokončení stavebných prác zabezpečí                    

na vlastné náklady vyhotovenie geometrického plánu pre trvalý záber pozemkov pre rozšírenie 

cestného telesa, 

- majetko –právne vysporiadanie pozemkov pre trvalý záber pozemkov stavbou zabezpečí investor 

na vlastné náklady, 

- po vyčíslení obstarávacej ceny dobudovaného rozšírenia telesa cesty II/520 ho samostatným 

odovzdávacím protokolom bezodkladne odovzdá do majetku Žilinského samosprávneho kraja                             

na základe uzatvorenej riadnej zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií, 

- v prípade dotyku predmetnej stavby s pozemkom vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja 

sa o ďalšom postupe informujte na odbore správy majetku Žilinského samosprávneho kraja. 

 

6. Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova 91, 022 

01 Čadca listom zo dňa 02.01.2018 zaevidovanom pod spisovou značkou OU-CA-OCDPK-

2018/000020 s vydaním stavebného povolenia pre stavbu súhlasí za dodržania nasledovných 

podmienok: 

- stavebník je povinný rešpektovať vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií         

a ustanovenia  § 18 zákona č. 135/1961 Zb. ako aj § 20 vyhlášky č. 35/1984 Zb.. 

- pri stavebných prácach, ktoré môžu obmedziť alebo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej 

premávky spôsobenou obmedzením alebo užívaním pozemných komunikácií II. a III. triedy 

iným než zvyčajným spôsobom (rozkop, pretlak, nadzemné vedenie, umiestňovanie, skladanie 



6 

 

a nakladanie predmetov, zariadení alebo materiálu na ceste... ), je stavebník povinný požiadať 

cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie komunikácií v zmysle § 8 zákona                           

č. 135/1961 Zb. a § 11 vyhlášky č. 35/ 1984 Zb.Stavebník je zároveň povinný rešpektovať 

osobitné podmienky tohto povolenia. 

- pri stavebných prácach, kde dôjde na určitý čas k čiastočnému alebo úplnému uzatvoreniu 

premávky na pozemných komunikáciách II. a III. triedy je stavebník povinný požiadať 

o povolenie na čiastočnú alebo úplnú uzávierku pozemných komunikácií cestný správny orgán 

v zmysle § 7 zákona č. 135/1961 Zb. a § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., kde budú určené osobitné 

podmienky, za ktorých bude možné pozemnú komunikáciu uzavrieť. 

- pri stavebných prácach, ktoré sa svojou činnosťou dotýkajú cestného ochranného pásma 

pozemných komunikácií II. a III. triedy je stavebník povinný požiadať OU CA OCDPK 

o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme predmetných pozemných 

komunikácií v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. a § 16 ods. 3 vyhlášky č. 35/1984 Zb., 

ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách. 

- pri zriaďovaní vjazdu z cesty II. alebo III. triedy k predmetnej stavbe je stavebník povinný 

požiadať OU CA OCDPK osobitnou žiadosťou o Rozhodnutie o povolení zriadenia vjazdu 

z komunikácie II. alebo III. triedy v zmysle § 3b ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. a § 1 vyhlášky              

č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách. 

- stavebník je povinný rešpektovať ďalšie nariadenia a pripomienky, ktoré môže cestný správny 

orgán doplniť v zmysle vykonania štátneho odborného dozoru nad pozemnými komunikáciami 

II. a III. triedy v zmysle § 3c ods. 1 písm. c) zákona č. 135/1961 Zb..  

 

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:  CKN 15/1 – ostatná plocha 

                CKN 15/2 – ostatná plocha   
 

Projektovú dokumentáciu vypracoval: ARCHEKTA, s.r.o., Ing. Stanislav Mikovčák, Ul. 17. 

novembra 2868, 022 01 Čadca 
 

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania: 

Pripomienky a námietky účastníkov konania neboli v konaní vznesené. 

 

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle               

§ 52 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.  Stavebné povolenie stráca platnosť v zmysle 

§ 67 ods. 2 stavebného zákona, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo 

právoplatnosť.  

                                    

 

O D Ô V O D N E N I E 
Stavebný úrad zahájil konanie na základe žiadosti stavebníka. Zahájenie konania oznámil 

účastníkom konania a dotknutým orgánom dňa 14.03.2018 s tým, že ústne konanie spojené                       

s miestnym zisťovaním nariadil na deň 12.04.2018 na Obecnom úrade v Zborove nad Bystricou. 

Pripomienky a námietky účastníkov konania neboli v konaní vznesené. Stavebný úrad spojil podľa 

ustanovenia § 39a stavebného zákona konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním, nakoľko 

boli splnené podmienky pre spojenie konaní. Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk 

uvedených v § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona. Bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením 

stavby a jej budúcim užívaním nie sú a ani nebudú ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov 

konania. Dokumentácia spĺňa základné požiadavky na stavby stanovené § 43d a § 47 stavebného 

zákona. Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 
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POUČENIE 
Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len 

správny poriadok) proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho 

doručenia na Obec Klubina. V zmysle § 47 ods. 4 zák. č. 71/1967 Zb. o správneho poriadku je toto 

rozhodnutie preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku. 

 
Príloha: Situácia umiestnenia stavby 

 

Známi účastníci konania: 

1. Obec Zborov nad Bystricou, PaedDr. Juraj Hlavatý, starosta obce, 023 03 Zborov nad Bystricou 

2. ARCHEKTA, s.r.o., Ing. Stanislav Mikovčák, Ul. 17. novembra 2868, 022 01 Čadca 

 

Dotknuté orgány: 

1. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

2. SPP - distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 

3. Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor, Palárikova č. 95, 022 01 Čadca 

4. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP,  Palárikova 91, 022 01 Čadca (ŠOPaK) 

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca, Palárikova 1156, 022 01 Čadca 

6. OR Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca 

7. Slovak Telekom, a. s. RTC Žilina, Poštová 1 

8. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany 

9. Správa ciest ŽSK, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina 

10. Správa ciest ŽSK – závod Kysuce, A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca 

11. Okresný dopravný inšpektorát Čadca, Palárikova 977/25, 022 01 Čadca 

12. Okresný úrad Čadca, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova 91, 022 01 Čadca 

13. Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s., Košická 2, 010 65 Žilina 

14. Žilinský samosprávny kraj, Odbor dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 48, 011 09 Žilina 

15. Obec Zborov nad Bystricou, Obecný úrad č. 223, 023 03 Zborov nad Bystricou, správca MK 

 

 

 

Všetkým známym účastníkom konania a ostatným účastníkom konania na parcelách  

č. 7300/1, 2940, 2939/1, 2939/2, 7323, 2948, 2947, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2968, 3046 registra ,,E“ v k. ú. Zborov nad 

Bystricou vzhľadom na ich veľký počet sa oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho 

konania oznamuje v súlade s § 36 ods. 4  

v spojení s § 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou.  

 

Verejná vyhláška sa doručuje v zmysle § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  

vyvesením oznámenia po dobu 15 dní na úradnej tabuli  

Obecného úradu v Klubine a Obecného úradu v Zborove nad Bystricou.  

Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia. 

 

 

 

 

VYVESENÉ DŇA:   .....................................            ZVESENÉ DŇA: ..........................................  

 

 

 

...................................................................... 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                   Mgr. Božena Poliačková                                                                                                                                                                      

                                                         starostka obce 
 

 
 

 

Vybavuje: JUDr. Viera Valková                                                  


