OBEC

MÚTNE

stavebný úrad
Mútne 194, 029 63 Mútne
Číslo spisu: SOcÚ/20/0280/MU - 2
Vybavuje: Mgr. Ivanová

V Mútnom, dňa 24. júna 2020

Stredoslovenská distribučná a.s., IČO 36 442 151,
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
v zastúpení
PETROSTAV SK s.r.o., IČO 46 278 605,
Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín,
dotknutým orgánom a známym
účastníkom konania a verejnou vyhláškou

ÚZEMNÉ

ROZHODNUTIE

Vec: Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
„11728 - Mútne - Pri píle - Rozšírenie NNK“
v územnom konaní verejnou vyhláškou
Navrhovateľ Stredoslovenská distribučná a.s., IČO 36 442 151,
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
v zastúpení PETROSTAV SK s.r.o., IČO 46 278 605,
Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín
Obec Mútne v zastúpení starostom Mariánom Murínom, ako miestne príslušný stavebný úrad podľa
§2 písm. e/ zákona č. 416/2001 Z.z. zákon o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na
obce a na vyššie územné celky, podľa §117 stavebného zákona a zákona NR SR č. 222/1996 Z.z. o
organizácií miestnej štátnej správy, posúdil predložený návrh podľa § 35 a ďalších, zákona č. 262/1992
Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej
len stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., v znení vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., v znení
zákona NR SR č. 103/2003 a na základe tohoto posúdenia vydáva podľa §39 a §39a stavebného
zákona verejnou vyhláškou:

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY
„11728 - Mútne - Pri píle - Rozšírenie NNK“ na pozemkoch CKN č. 1667/24, CKN č. 1667/3, CKN č.
1572/1 a EKN č. 6957/13 - nakoľko ide o líniovú stavbu /podľa popisu nižšie/ v katastrálnom území
Mútne, obec Mútne, okres Námestovo
pre navrhovateľa Stredoslovenská distribučná a.s., IČO 36 442 151,
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.
Popis stavby: Účelom stavby je vybudovanie nového NN káblového vedenia (N)AYY-J 3x240+120mm2 a
rozpojovacích skríň 1,2- PRIS 6.1 a VRIS1.
Popis riešenia na stavebných objektoch:
S0 01 - NN káblové vedenie - 190 m
Na existujúci podperný bod A sa namontuje nová skriňa VRIS 1 (vrátane oceľ, rúry a držiaka rúr). Medzi
existujúcim vzdušným vedením AlFe6 3x70+50mm2 a novou skriňou VRIS 1 sa namontuje prepoj káblom
(N)AYY-J 3x240+120mm2. Pri prechode do kábla sa namontujú zvodiče prepätia BOP-R 0,44/10. Z novej

skrine VRIS 1 sa vyvedie nové káblové vedenie (N)AYY-J 3x240+120mm2 (pri prechode do zeme bude
uložené v oceľ. chráničke), ktoré po prekrižovaní exist, odvodňovacieho žľabu bude vedený pozdĺž
miestnej asfaltovej cesty (medzi asfaltom a žľabom). Na úrovni odbočky k novej IBV sa cesta prekrižuje
(rozrezanie a rozbúranie asfaltu a betónu - 10m) a ďalej bude pokračovať pozdĺž miestnej, v čase tvorby
tejto PD, štrkovej cesty. Podľa vyznačenia na výkrese č.2 sa umiestnia nové skrine 1-PRIS 6.1 DINO VV
1/5 P2 IP2X a 2-PRIS 6.1 D1N0 VV 1/5 P2 IP2X (stred zadnej steny skrine bude umiestnený na spojnici
hraníc medzi susednými pozemkami a cestou), kde sa kábel ukončí. Nové skrine VRIS1 a 1, 2 PRIS a
zvodiče prepätia (+zvod. vodič FeZn 50mm2) sa pripoja na nové uzemnenie tvorené zemniacim pásikom
FeZn 30x4mm, uloženým v káblovej ryhe. Do káblovej ryhy v celej dĺžke sa uloží aj optická chránička
HDPE OD50 - 190m. Pre spájanie tejto chránička bude potrebná 3x spojka na rúru 50mm a 2x
zaslepovacie koncovky na uzatvorenie chráničky.
Stavbou dôjde k dočasnému záberu pozemkov.
Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:
Osadenie stavby: v zmysle projektovej dokumentácie overenej v územnom konaní.
Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Presné umiestnenie stavby bolo schválené tunajším úradom pri územnom konaní na základe situácie
osadenia stavby vypracovanej projektantom na to určeným, a fyzického vymerania priamo na
stavebnom pozemku, ktoré vykoná stavebný dozor stavby určený pre túto stavbu v stavebnom konaní.
2. Dodržať ochranné pásmo od podzemných vedení.
3. Navrhovateľ je povinný odviesť povrchovú vodu zo stavebného pozemku takým spôsobom, aby
nespôsobovala škodu na okolitých pozemkoch.
4. Nevykonávať výrub stromov mimo lesného porastu bez povolenia príslušnej obce v spolupráci s
oddelením ochrany prírody OU OSZP v Námestove.
5. Všetky zemné práce realizovať citlivo s ohľadom na existujúcu zeleň a okolitú zástavbu s rodinnými
domami. Po ukončení výstavby dať pozemky do pôvodného stavu a odstrániť zbytky po stavebnom
materiáli.
6. Miesto uloženia prípadnej prebytočnej zeminy a výkopového materiálu, bude odsúhlasené obcou
Mútne do doby začatia výkopových prác. Na tento účel nie je možné využívať močiare, brehy a
ramená riek ako aj iné prírodne hodnotné miesta.
7. Dodržať zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov (vodný zákon).
8. Navrhovateľ zabezpečí vytýčenie všetkých sieti nachádzajúcich sa na predmetnom pozemku. Pri
križovaní iných podzemných inžinierskych sieti a v súbehu s nimi bude rešpektovaná priestorová
norma STN 736 005, STN 733 050 a požiadavky ich správcov.
Vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania:
Vyjadrenie OÚ Námestovo - odbor ŽP, ref. ochrany prírody a krajiny pod č. OU-NO-OSZP2019/016032 zo dňa 05.09. 2019
- Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5
zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a podľa § 68 písm. f) zákona č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon“) vydáva vyjadrenie podľa § 9 ods.l
písm. b) a písm. c) zákona na vyššie uvedený stavebný zámer. Predmetná stavba bude situovaná na pare. č. C-KN
1667/3, C-KN 1667/24, E-KN 69353 a E-KN 6957/13 v katastrálnom území obce Mútne v intraviláne obce v 2.
stupni územnej ochrany (zóna D CHKO Horná Orava) a zároveň v Chránenom vtáčom území Horná Orava.
Navrhovaný zámer považujeme z hľadiska ochrany prírody a krajiny za prípustný, s uplatnením nasledovných
záujmov ochrany prírody a krajiny:
•
Pri uskutočňovaní stavebných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na prírodné

prostredie dotknutej lokality a širšieho okolia. • Dodržať zásady a právne predpisy v oblasti ochrany životného
prostredia. • Požiadať Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a
vybraných zložiek kraja o vyjadrenie v zmysle § 28 zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov či daná činnosť bude mať vplyv na predmet ochrany CHVU Horná Orava.

Vyjadrenie OÚ Námestovo - odbor ŽP, ref. štátnej vodnej správy pod č. OU-NO-OSZP-2019/016130
zo dňa 04.09. 2019
- Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5
zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), na
základe žiadostí navrhovateľa PETROSTAV SK s.r.o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín, IČO: 46278605
vydáva nasledovné vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 vodného zákona.
Navrhovaný zámer považujeme z hľadiska ochrany vodných pomerov za prípustný s uplatnením nasledovných
záujmov ochrany vodných pomerov: 1. Pri realizácii stavby postupovať tak, aby sa zabezpečila všestranná ochrana
povrchových a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy ich
zásob. 2. Počas realizácie stavebných prác dodržať ust. § 39 vodného zákona - vykonať také opatrenia, ktoré
zabránia úniku ropných látok zo stavebných strojov, mechanizmov a stavebných dopravných prostriedkov do
podzemných a povrchových vôd a do pôdy alebo neohrozia ich kvalitu. 3. Terén okolo stavby apo ukončení
výkopových prác upraviť tak, aby to podstatne neovplyvnilo miestne odtokové pomery. 4. Stavebník pred začatím
stavebných prác zabezpečí vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahradzuje povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej
správy vydávané podľa tohto zákona. V zmysle § 73 ods. 18 vodného zákona je orgán štátnej vodnej správy
dotknutým orgánom v konaní, v ktorom je príslušný stavebný úrad; vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa §
28 vodného zákona sa považuje za záväzné stanovisko.

Vyjadrenie OÚ Námestovo - odbor ŽP, ref. odpadového hospodárstva pod č. OU-NO-OSZP2019/016223 zo dňa 04.09. 2019
- Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa §5
ods.1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe a starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a § 108 ods.l písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o odpadoch“), na základe žiadosti
PETROSTAV SK s. r. o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín o vyjadrenie projektovej dokumentácii stavby
„11728 - Pri píle - Rozšírenie NNK“, doručenej dna 04. 09. 2019, dáva podľa § 99 ods.l písm. b) bod 2 zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých v znení neskorších predpisov nasledovné vyjadrenie, ktoré
je zároveň záväzným stanoviskom v zmysle § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
Pri samotných stavebných prácach vzniknú nasledovné druhy odpadov zaradené v zmysle Vyhl. MŽP SR č. 365/2015
Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov: 1/ Odpady vzniknuté zo samotnej výstavby
predovšetkým využiť, resp. ponúknuť na využitie oprávnenej organizácii. Odpady, ktoré sa nedajú zhodnotiť uložiť na
skládku odpadov. 2/ Pred vydaním kolaudačného rozhodnutie investor stavby je povinný predložiť príslušnému
úradu doklad o zhodnotení, prípadne zneškodnení uvedených odpadov a požiadať o vydanie záväzného stanoviska
podľa § 99 ods. 1 písm. b5/ zákona č. 79/2015 Z z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
V konaní podľa § 99 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov má Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie postavenie dotknutého
orgánu, vyjadrenie, ktoré je výsledkom konania sa považuje za záväzne stanovisko.

Vyjadrenie OÚ Námestovo - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii pod č. OU-NOOCDPK-2020/05511-002 zo dňa 24.02. 2020
- Okresný úrad Námestovo, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, podľa §2 ods. 3, §9 ods. 4 zákona č.
180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vecne a miestne
príslušný správny orgán podľa §3 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov, na základe žiadosti ktorú podala spoločnosť PETROSTAV SK, s.r.o, 027 44 Štefanov nad
Oravou 132 o vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby „11728 - Mútne - pri píle - Rozšírenie NNK“, k.ú.

Mútne, dáva nasledovné vyjadrenie: S projektovou dokumentáciou stavby „11728 - Mútne - pri píle - Rozšírenie
NNK“ umiestnenej na pozemkoch pare. č. KN - líniová stavba a s realizáciou stavby súhlasíme bez pripomienok.

Vyjadrenie OÚ Námestovo - pozemkový a lesný odbor pod č. OU-NO-PLO1-2020/009326-003 zo
dňa 18.05. 2020
- Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán podľa § 23 zákona č. 220/2004 Z.
z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona Č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a
kontrole znečisťovanie životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon“) v spojení
s § 9 ods. 4 a ods. 16 zákona č. 180/2013 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov preskúmal žiadosť spoločnosti PETROSTAV SK s. r. o., Štefanov nad Oravou
132, 027 44 Tvrdošín, IČO: 46278605 o vydanie stanoviska v zmysle § 18 ods. 2 zákona k použitiu
poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel po dobu kratšiu ako jeden rok, vrátene uvedenia
poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu, doručená dňa 30. 04. 2020.
Dôvodom použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel je zámer „11728 - Mútne - Pri píle Rozšírenie NNK“ v katastrálnom území Mútne, v časti na poľnohospodárskej pôde parcela registra „C“ č. 1667/24
k. ú. Mútne.
Ako vyplýva z predloženej žiadosti, dokumentácie, návrhu spätnej rekultivácie poľnohospodárskej pôdy a bilancie
skrývky humusového horizontu je zrejmé, že sa jedná o použitie poľnohospodárskej pôdy v zmysle ustanovenia § 18
ods. 2 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o
integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej ako „zákon“) na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.
Výstavba inžinierskych sietí bude realizovaná cez dotknute poľnohospodárske pozemky v k. ú. Mútne, pričom
predpokladaný záber poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely je 66 m2.
Výmera dočasného záberu poľnohospodárskej pôdy: 66 m2, Rozsah skrývky humusovej vrstvy pôdy: 66 m2, Celkový
objem skrývky: 11,88 - 15,84 m3
Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor vydáva nasledovné stanovisko:
a) podľa § 18 ods. 2 zákona súh1así s použitím poľnohospodárskej pôdy na uvedený nepoľnohospodársky zámer
b) podľa § 18 ods. 2 zákona určuje podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy takto:
1. Použiť poľnohospodársku pôdu iba na účel uvedený v žiadosti podľa situácie vyznačenej v katastrálnej mape. 2.
Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko, chrániť pôdu
pred zaburinením, porastom samonáletu drevín a pred rozkradnutím. 3. Vykonať skrývku humusového horizontu
poľnohospodárskej pôdy podľa vypracovanej bilancie v deklarovanom rozsahu, po ukončení prác uviesť
poľnohospodársku pôdu do pôvodného stavu, podľa požiadaviek užívateľov poľnohospodárskej pôdy. 4. Použiť
poľnohospodársku pôdu na uvedený účel so súhlasom vlastníka a užívateľa. 5. Na základe tohto stanoviska je možné
vykonávať nepoľnohospodársku činnosť na poľnohospodárskej pôde iba v prípade, že žiadateľ jeden mesiac pred
vstupom na poľnohospodársku pôdu a pred použitím poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársku činnosť
oznámi tunajšiemu úradu časový harmonogram postupu prác na poľnohospodárskej pôde, vrátane dátumu
ukončenia výkonu rekultivačných opatrení za účelom vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.
V prípade, že začatie nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde a uvedenie poľnohospodárskej pôdy
do pôvodného stavu nebudú vykonané v lehote do jedného roka, správny orgán bude postupovať podľa § 26 zákona.

Vyjadrenie OÚ Žilina – odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP
kraja pod č. OU-ZA-OZSP1-2020/024421-004 zo dňa 22.06. 2020
- Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredie kraja (ďalej len „Okresný úrad Žilina”) ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o
životné prostredie vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 64 ods. 1 písm. c) zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon"), vydávajúci v súlade s §
67 písm. m) zákona, odborné stanovisko podľa § 28 zákona, k možnosti významného vplyvu plánu alebo projektu na
európsku sústavu chránených území (ďalej len „územie sústavy NATURA 2000"), k žiadosti: PETROSTAV SK s.r.o..
Štefanov nad Oravou 132. 027 44 Tvrdošín dáva k projektu „11728- Mútne - Pri píle - Rozšírenie NNK” v zmysle
ustanovenia § 28 ods. 7 zákona, nasledujúce odborné stanovisko:
Predmetom žiadosti o stanovisko v zmysle § 28 zákona je realizácia projektu stavby „11728- Mútne - Pri píle Rozšírenie NNK”. Predmetná stavba bude situovaná na pare. C-KN 1667/24. E-KN 69353 a E-KN 6957/13 v k. ú.

Mútne, okres Námestovo, Žilinský kraj.
Z hľadiska ochrany prírody a krajiny je daný zámer situovaný v kompetenčnom území Správy CHKO Horná Orava v
D zóne CHKO Horná Orava, kde v zmysle zákona platí 2. stupeň územnej ochrany. Zároveň je dané územie zaradené
do Chráneného vtáčieho územia Horná Orava, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000.
Okresný úrad Žilina po preskúmaní dostupných podkladov zistil a konštatuje, že navrhovaná činnosť pravdepodobne
nebude mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom významný vplyv na územia sústavy
NATURA 2000. Zároveň upozorňujeme žiadateľa, že v prípade výrubu drevín mimo lesného pôdneho fondu je
potrebné postupovať v zmysle § 47 zákona. Z uvedeného dôvodu nie je predložený projekt predmetom procesu jeho
posúdenia orgánom ochrany prírody vykonávaného podľa § 28 ods. 8 zákona. Toto odborné stanovisko nenahrádza
stanoviská, vyjadrenia, výnimky, súhlasy alebo rozhodnutia, potrebné podľa zákona a stanoviská, vyjadrenia,
súhlasy alebo rozhodnutia potrebné podľa iných platných právnych noriem.

Vyjadrenie OVS a.s. Dolný Kubín pod č. 3332/tech/2019 zo dňa 20.11. 2019
- Stavba bude realizovaná v katastrálnom území obce Mútne Trasa NN v dĺžke 190 m káblového vedenia je vedená
popri miestnych komunikáciách, územím s rovným povrchom. Dôjde ku križovaniu miestnej asfaltovej cesty a
poľných ciest - prekopaním.
S vydaním územného a stavebného povolenia súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok: 1. Pred
začatím
zemných prác je investor stavby povinný objednať presné vytýčenie verejného vodovodu HOPE DN 110 u Mgr.
Maslíka, ved. MS vodovodov (tel. 0905/850 605). 2. Pri križovaní verejného vodovodu požadujeme dodržať S TN 73
6005. 3. Pri súbehu požadujeme dodržať min. ochrannú vzdialenosť 1,5 m na obe strany od okraja potrubia. 4.
Pred zásypom kolíznych miest požadujeme prizvať nášho zástupcu ku kontrole dodržania našich podmienok.

Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Žilina pod č. KPUZA-2020/4519-2/14395/FUR
zo dňa 19.02. 2020
- k predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Žilina v konaní podľa stavebného zákona a iných osobitných
právnych predpisov uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom:
- Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej
vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo
kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na
druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
- Stavebník je povinný preukázateľným spôsobom oboznámiť s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty
zúčastňujúce sa na realizácii stavby.
Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby
musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález krajskému pamiatkovému úradu.
Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne
spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné
opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ
o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť
a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického
výskumu.
Podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona záväzné stanovisko krajského pamiatkového úradu sa vyžaduje ku všetkým
rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ktorými môžu byť dotknuté záujmy
chránené týmto zákonom.
Orgán štátnej správy a orgán územnej samosprávy, ktorý vedie konanie, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany
pamiatkového fondu, môže vo veci samej rozhodnúť až po doručení právoplatného rozhodnutia alebo záväzného
stanoviska orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu.
Krajský pamiatkový úrad Žilina toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým
zákonom a je záväzným stanoviskom podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v
znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie SSD, a.s. Žilina pod č. 130103/19/A-0020 zo dňa 27.08. 2019
- Stredoslovenská distribučná, a. s. (ďalej len SSD) súhlasí s vydaním stavebného povolenia podľa predloženej
projektovej dokumentácie spracovanej adresátom tohto listu na vyššie uvedenú stavbu s nasledovnými
pripomienkami:

1. S technickým riešením podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme. 2. V celkovej situácii stavby
žiadame vyznačiť ochranné pásma plánovaných elektroenergetických zariadení. (453/2000) 3. Na všetky pozemky v
zastavanom území obce dotknuté stavbou vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby, žiadame
doložiť zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena. 4. Žiadame, aby v žiadosti o vydanie povolenia
stavby a v samotnom právoplatnom povolení boli zahrnuté všetky pozemky dotknuté stavbou, vrátane pozemkov
nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby. 5. V prípade, že na stavbu bude vyžadované stavebné povolenie SSD
neakceptuje žiadnu podmienku v právoplatnom stavebnom povolení, ktorá by viazala vydanie kolaudačného
rozhodnutia na stavbu majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov do kolaudácie. (50/1976 Zb.) 6. Stavbu
požadujeme navrhnúť v zmysle platnej legislatívy a v súlade s Katalógom prvkov a funkčných celkov SSD, ktorý je
prístupný na stránkach www.ssd.sk. 7. V ďalšom kroku požadujeme predložiť na odsúhlasenie digitálnu realizačnú
projektovú dokumentáciu v štandarde SSD. Musí obsahovať všetky vyjadrenia správcov inžinierskych sietí vrátane
právoplatného povolenia stavby, súhlasy vlastníkov pozemkov dotknutých stavbou aj s jej ochranným pásmom a
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. PD nemusí obsahovať situáciu vo formáte *dgn.

Vyjadrenie Slovak Telekom a.s. Bratislava pod č. 6611931901 zo dňa 15.11. 2019
- dôjde k styku so sieťami elektronických komunikácii spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o.
Stavebník je povinný rešpektovať nasledovné: - 1. existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom /§68
zákona č. 351/2011 Z.z./ a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti
rušeniu. 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny
vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá
vyznačenému polygónu alebo si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je
povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. a/
alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. zasahuje do ochranného pásma týchto sietí /najneskôr pred spracovaním projektovej
dokumentácie stavby/ vyzvať spoločnosť Slovak Telekom a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo
preloženie SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ján Babál,
jan.babal@telekom.sk, +421444328456, 4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto
povinnosti zodpovedá projektant. 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011
Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK..
Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej
časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o.
o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich
podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení 7. V
prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je
vo vlastníctve Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť
nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok
ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa §68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v
platnom znení. 9. V prípade, že žiadateľ bude so zemným prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové
vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti
Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území
sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne
káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od
prevádzkovateľov týchto zariadení. 10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA
s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej
doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Ján Babál, jan.babal@telekom .sk ,
+421444328456, 0903924519 11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených
bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 12.
Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté
informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 13.
Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným
vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 14. Poskytovateľ
negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa
povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienka ochrany SEK
1.V prípade, že zámer stavebníka , pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s.
a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so
zamestnancom Slovak Telekom a.s. povinný zabezpečiť: ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych
podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom a.s., vypracovanie PD v prípade potreby umiestnenia
telekomunikačného vedenia, odsúhlasenie PD v prípade potreby umiestnenia telekomunikačného vedenia. V lokalite
predmetu žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí /alebo vybudovaním telekomunikačnej
prípojky/ iba zmluvný partner: Ján Potančok, teletandemail.t-com.sk, 0903 409 880. Upozornenie: v káblovej ryhe sa
môže nachádzať viac zariadení /káble, potrubie/ s rôznou funkčnosťou. 2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu
byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia
tým že zabezpečí: pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou
tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené, upozornenie zamestnancov
vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +30cm skutočného zariadenia od vyznačenej polohy na
povrchu terénu, upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali
s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepožívali nevhodné náradie /napr. hĺbiace stroje/, aby boli odkryté
zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5m na každú
stranu od vyznačenej polohy zariadenia, zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím/zasypaním, bezodkladne
oznámenie každého poškodenia zariadenia na t.č. 12129, overenie výškového uloženia zariadenia rušnými sondami
/z dôvodu, že ST a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané
bez vedomia ST/, Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov je toto
možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp.
objektu na VSST /verejná sieť ST/ je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia /www.telekom.sk/. 4.
žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Vyjadrenie Obce Mútne pod č. 16/2020 zo dňa 13.01. 2020
- Obec Mútne v zastúpení starostom obce Mariánom Murínom súhlasí s vydaním územného a stavebného povolenia
podľa predloženej PD na stavbu: 11728 - Mútne - Pri píle - Rozšírenie NNK

Záväzne stanovisko Regionálny úrad verejného zdravotníctva, sídlo Dolný Kubín pod č.
A/2019/02060 - HŽP zo dňa 27.11. 2019
- Správny orgán súhlasí s návrhom žiadateľa PETROSTAV SK s.r.o. Štefanov nad Oravou 132 027 44 Tvrdošín IČO
46278605 zo dňa 18.11. 2019, zastupujúceho účastníka konania Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke
2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36442151 na základe plnomocenstva zo dňa 30.07. 2019 na územné konanie stavby
„11728 - Mútne - Pri píle - Rozšírenie NNK“ v k.ú. obec Mútne.

Ostatné údaje:
- Realizácia stavby bude uskutočnená firmou s odbornou spôsobilosťou: PETROSTAV SK s.r.o.,
IČO 46 278 605, Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín
- Projektovú dokumentáciu vypracoval: Ing. Vladimír Kročan, PETROSTAV SK s.r.o.
- Investor stavby: Stredoslovenská distribučná a.s., IČO 36 442 151, Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina
Ďalšie pripomienky, ktoré je potrebné dodržať:
 Zemné práce vykonať tak, aby nedošlo k zbytočným škodám na poľnohospodárskej pôde a
k narušeniu jej prirodzených vlastností. Po ukončení zemných prác pôdu uviesť do pôvodného stavu.
Vstupovať na pozemky ktoré nie sú vo vlastníctve obce len so súhlasom vlastníkov a užívateľov.
V prípade ich porušenia, vykonať opatrenia na ich obnovu a odovzdať užívateľovi.
 Investor zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sieti nachádzajúcich sa na predmetných
pozemkoch. Pri križovaní iných podzemných inžinierskych sieti a v súbehu s nimi bude rešpektovaná
priestorová norma STN 73 6005, STN 73 3050 a požiadavky ich správcov.
 Miesto prebytočnej zeminy alebo iného inertného materiálu je potrebné vopred prerokovať
s príslušnou obcou, prípadne využiť na úpravy okolia stavby. Na tento účel nie je možné využívať
močiare ako aj iné prírodne hodnotné miesta. Všetky zemné práce realizovať citlivo s ohľadom na



existujúcu zeleň. Po skončení výstavby dať pozemky do pôvodného stavu a odstrániť zvyšky po
stavebnom materiáli.
stavebník je povinný dodržať stavebný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov a Vyhlášku MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné
normy.

Pri miestnom konaní zo dňa19. mája 2020 neboli prítomní účastníci konania.
- Rozhodnutie o námietkach a stanoviskách účastníkov konania: nie sú.
Stanoviska a rozhodnutia o námietkach a pripomienkach dotknutých orgánov konania sú
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 odst. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo
právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie
stavebného povolenia.
Stavebný určil, že na základe územného konania, vyhodnotenia konkrétnych podmienok v
území, podrobného vyhotovenia a určenia podmienok pre umiestnenie stavby, podľa vyhodnotenia
projektovej dokumentácie predloženej v územnom konaní, vrátane vyhodnotenia splnenia
požiadaviek dotknutých orgánov spolupôsobiacich v konaní a bez námietok účastníkov konania,
dospel k záveru, že na uskutočnenie predmetnej stavby je potrebné požiadať o stavebné povolenie
podľa §58 stavebného zákona.

O d ô v o d n e n i e:
Dňa 16. apríla 2020 podal investor Stredoslovenská distribučná a.s., IČO 36 442 151, Pri
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení PETROSTAV SK s.r.o., IČO 46 278 605, Štefanov nad
Oravou 132, 027 44 Tvrdošín na základe plnomocenstva zo dňa 30. júla 2019, na Obec Mútne ako
príslušný stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „11728 - Mútne - Pri píle Rozšírenie NNK“ na pozemkoch CKN č. 1667/24, CKN č. 1667/3, CKN č. 1572/1 a EKN č. 6957/13 nakoľko ide o líniovú stavbu /podľa popisu nižšie/ v katastrálnom území Mútne, obec Mútne, okres
Námestovo.
Obec Mútne - ako príslušný stavebný úrad oznámil podľa § 36 stavebného zákona dňa 23. apríla 2020
začatie územného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, ostatným účastníkom
verejnou vyhláškou a nariadil na deň 19. mája 2020 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na
základe žiadosti navrhovateľa a podkladov priložených k žiadosti. Na ústnom pojednávaní bol prejednaný
predložený návrh s projektovou dokumentáciou ako aj s podmienkami osadenia stavby a napojenia na
inžinierske siete a prejednalo sa konkrétne osadenie stavby na pozemku v náväznosti na susedné pozemky
a nehnuteľnosti a výškové osadenie stavby. Počas pojednávania neboli prítomní účastníci konania, resp. sa
nezúčastnili aj keď boli oboznámení so začatím územného konania a preto stavebný úrad má za to, že so
stavbou súhlasia. Účastníci konania boli zároveň v oznámení upozornení, že svoje námietky môžu uplatniť
najneskôr na tomto konaní, inak na ne nebude prihliadnuté. Námietky neuplatnili ani účastníci konania,
ktorí sa na pojednávaní nezúčastnili a boli oboznámení so začatím územného konania a stavebný úrad má
za to, že so stavbou súhlasia.
Navrhovateľ/investor predložil podľa § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa stavebný zákon
vykonáva podklady potrebné k vydaniu územného rozhodnutia - projektovú dokumentáciu stavby,
rozhodnutia, stanoviská, súhlasy dotknutých orgánov, zmluvy o budúcich zmluvách o vecnom bremene,
organizácií a obce. Ich stanoviská boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad v uskutočnenom územnom konaní preskúmal žiadosť o umiestnenie stavby a z hľadísk
uvedených v ustanoveniach §37 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením ani budúcim užívaním
stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené
záujmy účastníkov konania.
Dokumentácia stavby spĺňa podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby.
V priebehu konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali možnosť povolenia
stavby a preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
Správny poplatok v zmysle zákona č. 439/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.
145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov: zaplatený v zmysle položky 59 ods. a
v hodnote 100,00€ na účet Obce Mútne zo dňa 03. apríla 2020.

Poučenie:
Podľa §53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších
predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie /riadny opravný prostriedok/ a to v lehote 15
dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - Obecný úrad Mútne, Mútne
194, 029 63 Mútne.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa
ustanovení Správneho súdneho poriadku /zákon č. 162/2015 Z.z./.

Marián MURÍN
starosta Obce Mútne
Doručí sa:
1. Obec Mútne - verejná vyhláška
Chyba! Objekty sa nedajú vytvoriť úpravami kódov polí.Rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania
verejnou vyhláškou / § 36 ods. 4 stavebného zákona - stavba s veľkým počtom účastníkov konania/ a musí byť podľa
§ 26 ods. 2 zákona o správnom poriadku vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Mútne, pričom posledný
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania. Vyvesenie rozhodnutia je
potrebné zverejniť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým - vyhlásením v rozhlase, prípadne v miestnej tlači a
na internete alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

Vyvesené dňa: .......................................

Sňaté dňa:...................................................

Razítko, podpis /orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie/.
...............................................................

Doručí sa:
1. PETROSTAV SK s.r.o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín
2. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
3. zodp. projektant Ing. Vladimír Kročan, PETROSTAV SK s.r.o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44
Tvrdošín
4. OVS a.s., Ul. Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín
5. OÚ Námestovo - odbor starostlivosti o ŽP, ref. OH, Ul. Miestneho priemyslu 571, 029 01
Námestovo
6. OÚ Námestovo - odbor starostlivosti o ŽP, ref. OPK, Ul. Miestneho priemyslu 571, 029 01
Námestovo
7. OÚ Námestovo - odbor starostlivosti o ŽP, ref. ŠVS, Ul. Miestneho priemyslu 571, 029 01
Námestovo
8. OÚ Žilina - odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia kraja, Ul. Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
9. Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ul. Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín
11. Slovak telekom a.s., Ul. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
12. AGRO Beňadovo s.r.o., Beňadovo 2, 029 63 p. Mútne
13. AGRO MÚTNE s.r.o., Mútne 594, 029 63 Mútne
14. ku spisu

Chyba! Objekty sa nedajú vytvoriť úpravami kódov polí.
Kontakt 0908 338 034

e - mail jarmila.ivanova@zakamenne.sk

