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OBEC KLOKOCOV
023 22 l<Iokočov č. 962

č.;.:vyst. geznolglča

Vybavuje: čavajda

V Klokočove 21.l0.20t9

STAVEBNE POVOLENIE

obec Klokočov, ako stavebný urad príslušný podľa $ l17 zákona č. 5011976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zĺĺkon) v zneĺi neskorších predpisov (ďalej len ''stavebný
zžkon"), v stavebnom konaní preslĺimalpodl'a $ 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie,
ktoru dňa 30.8.2019 podal

o,Slovak Telekom a. s. Bľatislava, Bajkalská 28",

v zastúpení ,'TELECOMPROJECT s. ľ. o. Bratislava, Pajštúnska 1, Ing. Juľaj Rousek",
v zastúpení rnSheMa pľojekt s.r.o.' Bľatislavao Romanova2lrlng. Maľek Sedivý"

(ďalej len ''stavebdk''), anazéMade tohto preskúmania vydáva podľa $ 66 stavebného zákona

stavebné povolenie
na stavbu

,,ZS a RR bod Hľubý Buk - CA - HRB*
umiestnenú na pozemkoch paľc. č. CKN 7668,7681,121,,7681,ll, v k. ú. Klokočov.

Na stavbu bolo vydané obcou Klokočov právoplatné Rozhodnutie o umiestnení stavby č. Výst.
87gl20l8lČa zo dňa 8.10.2018, zmenené rozhodnutím okresného uradu Žilina, odboru výstavby a
byovej politiky Ó. oU -ZA-OVBP2-2O 1 9 l 008223 lKod, dňa 28.3 .20 19 .

Popis stavby

Navľhovaná stavba bude jednou zo sústavy základňových staníc, ktoru investor planuje
vybudovať pre pokľýie územia SR signálom VRS v systémoch GSM, UMTS a LTE. Výstavbou
novej základňovej stanice, zabudovanej v technologických skriniach umiestnených na paľcele č.
CKN 766812 v k. ú. Klokočov, sa zabezpečí zlepšenie pokrýia a skvalitnenia mobilných služieb
poskytovaných Slovak Telekom, a. s. v lokalite výstavby základňovej stanice CA-HRB.

Pľe uskutočnenie stavby sa uľčujú tieto podmienlĺy:
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie oveľenej v stavebnom konaní, ktoru

vypracoval SheMa projekt s. r. o. Bratislava, Romanova 2l. Prípadné zmeny nesmú byť
vykonané bez predchádzaj úceho povolenia stavebného uľadu.

2. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických nariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

3. Počas výstavby budú dodľžiavane všeobecné technické poŽiadavky na uskutočňovanie
stavieb v zmysle $ 48 stavebného zákona.
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4. Stavba bude dokončená do l-ého roku od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia'

5. odpad vzniknufý počas rea]izácie stavebných prác likvidovať v zmysle zákoĺa

o odpadoch, t,, Ĺátu.raácii stavby je stavebník povinný dokladovať množstvo vzniknutého

odpádu azäkoĺrlý spôsob jeho likvidácie'

6. Stavebník je povinný dgdržalpodmienky súhlasného vy'jadrenia_oš'^'::!:ľ:9l 2?9"'
odboru staľosĺĺväJtíJí_ šóp zo dňai0.4 .2017,č. oU-CA-oszP-20l7/000611-006:

-stožiar skonštruovať tak, aby sa na neho mohol pripojiť ďalší operátor,

-náter stožiaľa a oplotenie natrieť zelenou farbou'

-tľasu elektrickej prípojky vráttť do pôvodného stavu'

-vegetačný a pôdny krý /dľny/ odobľať, uložiť a po ukončení výkopoqých prác spätne

použiť na povrchovú úpľavu,

-prebytočnú qýkopovú zeminu neukladať do alúvií miestnych t9koY a podmáčané lokality'

aby nedoš1o ľ zÄypaniu pľípadných biotopov erľópskeho ďebo národného rnýznamu, v

prípade, z" pr"ĹytožÁari^iru.*bude vyrlžitá v rámci dotknutej stavby, zlikvidovať ju na

riadenej skládke TKo.

súhlasného vyjadrenia okľesného uradu

dňa 4. 1 .2077, č. OU-CA- oszP20l7 1000894'2'7. Stavebník jepovinný dodržať

Čadca, odboru staĺostlivosti o - ŠVS zo

8. Stavebník je povinný dďržať podmienky súhlasného vyjadreni19q:ľ:ľ rľadu Čadca'

odboru starostlivosti i zp _oil zo aĺa 4.t .2Ol7,č. oU_CA-osZP-20l7l000683:

l.odpad bude áĺomažďovaný tak, aby nenaľušova| estetický raz kľajiny a podľa

poiľeby zabezpeéí jeho okarnžité zhodnotenie alebo zneškodnenie'

2.Nevyužité odpady budú zneškodnené skládkovaním na skládke, ktoľá má udelený

Súhlas na preváázkovanie v zmysle $ 97 ods. 1 písm. aJ zákoĺa o odpadoch'

pľípadne integrované povolenie'

3.Ku kolaudácií stavby investor predloží ľelevantné doklady od prwádzkovateľa

stavby o spôsobe zhoänotenia ďeĹo zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou

prác.

9. Stavebník je povinný dodrŽaťpodmienky súhlasného stanoviska okľesného uradu Čadca'

odboru cestnej aop.á"y a PK áo dňa 2.1 ioll , č. SU-CA-9CDPK-2011l0005l7 -002' body

č. t. až7. súhlasného stanoviska'

10. Stavebník je povinný dodržaťpodmienky súhlasného vyjadrenia|ľ'áry ciest ŽSK ŽiLina

zo dial3.|.20I7,ĺ.oo+lzoĺlisauccĺ-l5, body č.1. až 10. súhlasného stanoviska'

11. Stavebník je povinný dodržať podmienky súhlasného záväzného stanoviska Ministerstva

dopravy u yĺitu"tĺ"sn 'ĺw*-"i11l9eľro]rysj:T\?]-.:'t"' 
oddelenia oblastného

nyiĺenit<a Žilina zo ďňa24.l0.2OI7 , č. 27 52712017^jvHfu73949

12. Stavebník je povinný dodržať podmienky súhlasného záväzného stanoviska

olĺľesného ú'"!ň 8;á"u, oJuo* laízového ľiadenia zo dŕ'a76.9'20:19,č' OU-CA-oKR-

20191012447-002.
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13. Stavebník je povinný dodržď podmienky súhlasného

uradučadca' odbo* Pozemkového a lesného odboru

č. oU-CA-PLo 201 81001464-002.

14. Stavebník je povinný dodržď podmienky súhlasného

Klokočov žo dia l}.l 2Ol7,č. Výst. 10 57 1201612017 lČa'

15.Stavebník je povinný dodržať podmienky súhlasného stanoviska Dopravného

úradu, dĺviiie óir,'il''eho letectva Bratislava zo díag.L.2017,č.4l342l20l7lRoP-
0021s102.

16.Stavebník je povinný dodržať podmienky súhlasného zäv'ázného

stanoviskaiftajského pamiatkového uradu Žilíĺazo dňa l0.7.2017 č. KPUZA-2017l1l5-
2lt480lKoP.

17.Stavebník je povinný do&žať ppdmienky súhlasného stanoviska SPP _ Distribúcia a. s.

Bratislava zo díla 12.4.20t7, č. TDAIS/0 27 4 12017 lKi'

l8.Navrhovateľ je povinnýdodržať podmienky súhlasného stanoviska SSE -

DISTRIBÚcie ä. s.Ži|ina zo ďľn |7.l.2O77, č.4300057880, bodyč. 1.až8.
súhlasného stanoviska.

19.Navrhovateľ je povinnýdodržaťpodmienky súhlasného stanoviska Ministerstva

obrany SR, Agäntury správy majetku, Detašovaného pracoviska Stred Banská Bystrica

zo dita 29.12.2016' č. ASMdps-| -l 13 l20I7 .

20. Stavebník je povinný počas realizácie stavby v zmysle $ 46d stavebného zákona viesť

stavebný aännĺt< a tento predložiť stavebnému uradu pri kolaudácii stavby.

21. Na stavbu budú pouŽité stavebné výľobky spĺňa3úce podmienky osobitqých predpisov.

Z2.Podľa $ 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatím stavebných pľác stavebník zabezpečí

vfiýčeňe stavby ffzickou, alebo pľávnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické

a kaľtografické činnosti.

23. Stavebník je povinný označiť stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe

a účastníkóch výstavby - $ a3i ods. 3 písm. b) stavebného zákona.

24. Stavebník pred začatím stavebných prác zabezpečí presné vytýčenie všetk'ých

podzemných vedení azariadeni' ich prípadnú ochľanu podľa platných noriem a predpisov

za odborného dozoru ich správcov.

25. Pľed uvedením zniadeniado prevádzky predloŽiť na MDVRR SR, Úwar vedúceho

hygienika rezortu,Námestie slobody 6, Bratislava na posúdenie zhľadiska moŽného

nélatívneho vplyvu na verejné zdtavienávrh na vydanie rozhodnutia na uvedenie do

pľJvádzky. r lľlametnému návrhu je potrebné pľedložiť protokol o objektvizácii

intenzityllektiomagnetického poľa a výstedky meraní spolu s qýpočtom úľovne expozície

zamestnan.ou, ."rp. obyvateľov a prevádzkoý poriadok zariadenia vypracovaný

v rozsahu 'ĺ.y-"d""''o,n NÝ SR č. 32912006 Z.z. o minimálnych

stanoviska okľesného
zo dňa 8. 12.2017,

stanoviska Obce
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zdravotn;ých a bezpečenostných požiadavkách na ochĺanu zamestnancov pred
rizikami súvisiacimi s expozíciou elekÍromagnetickému poľu v znení neskoľších
pľedpisov.

26. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatiastavby

27.Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, stavebník v lehote do 15 dní odo dňa
qýbeľového konania oznámi stavebnému uradu meno a adresu z}rotovitel'a stavby, ktory
bude zodpovedať za odborné vedenie uskutočňovania stavby.

28. Stavebnými prácami nezasahovať do vlastníckych, prlp. iných práv k pozemkom
dotknulim stavbou bez súhlasu ich majiteľa, spľávcu, neprimerane obmedzovať práva a
právom chľiínené záujmy účastníkov stavebného konania.

29.Po ukončení stavby je stavebník povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť do
pôvodného stavu a prípadné vzniknuté škody uhradiť vlastníkom resp. uŽívateľom
podľa všeobecných predpisov o náhľade škody.

30. Vlastnícke alebo iné právo k pozemku parc. č. CKN 7681/1 v k. ú. Klokočov bolo
pľeukazané v súlade s $ 139 ods. 1 písm. c/ stavebného zákoĺa a podľa $ 66, ods
1, písm. a,b/ zákonač.35ll20ll Z.z. o elektronic[ých komunikáciách v zneni
neskorších zmien a doplnkov.

31. Povolená stavba podlieha kolaudácii.

Spôsob doteľajšieho využitia pozemkov:

C-KN 7668v k.ú. Klokočov_TTP
Stanovisko o odňatí polhohospodarskej pôdy na účel qýstavby predmetnej stavby na

pol'nohospodaľskej pôde s celkovým navrhovaným zátberom25 fiŕ vydané okľesným uradom
Čadca, pozemkový a lesný odboľ dťra8.l2.2Ol7,podčj. oU-CA-PLo-2Ot7lOl4228-O02.

Pľojektovú dokumentáciu vypľacoval:

SheMa projekt s. r. o. Bratislava, Romanova 21

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Vpriebehu stavebného konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne
námietky, ani pripomienky.

Podmienky dotknutých orgánov boli akceptované a si zapracované do podmienok pre
uskutočnenie stavby vo qýroku rozhodnutia.

Stavba nesmie byt' začatá pokiď stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť
v zmysle $ 52 ods. I zékonač.7ll|967 Zb. o správnom konaní.

Stavebné povolenie stráca platnosť ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutiajeho
právoplatnosti nebola stavba začatá - $ 67 ods. 2 stavebného zékona.



1

-5-

Odôvodnenie:

Dňa 30.8.2019 podal obci Klokočov stavebník: ,,Slovak Telekom a. s. Bratislava,
Bajkalská 28", v zastupení ,,TELECOMPROJECT s. r. o. Bratislava, Pajštunska l, Ing.
Juraj Rousek", v zastúpení ,,SheMa pľojekt s.r.o. Bratislava, Romanova 2l, Ing. Maret<
Sedivý" žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: ,,ZS a RR bod rľouy Buk _
CA _ HRB" umiestnenú na pozemkoch parc. č. CKN 7668, 768tl2l, 768tll v k. ú.
Klokočov. Uveden;ým dňom bolo začaté stavebné konanie. Na stavbu bolo vydané obcou
Klokočov právoplatné Roáodnutie o umiestnení stavby č. Výst. 87g/2o1s/ča zo dňa
8.10.2018, zmenené roáodnutím okľesného uradu Žilina, odboru výstavby a bytovej
politiky č. 0U-ZA-OVBP2-2019/008223lKod, dňa 28.3.2019. Trrnajší stavebný uráa aĺä
9.9.2019 oznámil začatie stavebného konania účastníkom konania a dotknufým orgánom a
súčasne v súlade s $61 ods. 3 stavebného zéú<ona oznátmil účastníkom konania a
dotknulim orgánom, že môbe' do podkladov roáodnutia nahliadať na tunajšom urade
a svoje pľipomienky a námietky uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia.
Na neskôr podané námietky apripomienky nebude stavebný urad prihliadať. Začatie
konania bolo v sulade s $ 26 ods. 2 zákona č.7111967 Zb. o správnom konaní oznámené
verejnou vyhláškou. Námietky 'ani pripomienky účastníkov konania neboli v konaní
uplatnené.

Stavebný uľad v uskutočnenom spľávnom konaní preskrimal pľedloženú žiadosť z hľadísk
uvedených v $ 62 stavebného záú<ona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknufými
orgánmi a orgalúzáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívarlimnie sú ohrozené záujmy
chľánené stavebn;im zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými
predpismi.

Stavebný urad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a
organizácií poŽadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek
vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich sianoviská a
poŽiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické poŽiadavky na výstavbu a
podmienky územného ľozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby

Stavebný urad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by brĺánili
vydaniu stavebného povolenia stavby preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní:

Podľa $ 54 zakona č.7111967 Zb. o spľávnom konaní v platnom zneni proti tomuto
ľozhodnutiu sa moŽno odvolať v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutiJpodaním na
obec Klokočov.

V zmysle $ 47 ods. 4 zák.č.7111967 Zb. o správnom konaní v platnom zneníje toto
rozhodnutie preskúmateľné súdom po vyčeľpaní riadnych opravných prostriedkov.

(
Jana F'oldinává

starostka obce

.. JĹ..l'r
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Doručuje sa účastníkom konania:
1.Slovak Te1ekom;;iliJava, Bajkalská 28, v zast' TELEC9MPR6JECT spol' s r' o'

Bratislava, Pajštunska 1, Iqg. Juľaj Rousek, v zastúpení SheMa projekt s' r' o' Bľďislava'

Romanova 2I-, Iĺg- Maľek Šedivý

Dotknuté oľgány: v Y

ĺ.ôr.'"'"y *äa, óauor staľostlivosti o ŽP Čaďca,Palaľikova 91 /oH, oPaK, SVS/

2.SeVaK a. s. Ži\iĺa' Bôrická cesta 1960

l.ó1'"'"y urad, Pozámkovy a lesný.odboľ, Čadca, Palárikova č. 95

4.okĺesný urad Čadca, odbôr cestnej dopravy 1PK: Pďáľikova 91

5.SPP - Distľibúcia a. s. Bratislava, Mlynské nivy 44lb

6.Ministerstvo d"d;"y ústavby a ľegiänflnehoiozvoja SR, Úwar vedúceho hygienika

r ezoÍtll, Ži|ina, Hvi e zdo slavova 4 8

z.oĹesnĺuľad óadca, odbor krízového riadenia, Pďáľikova 91

8.žililĹý *o'p'ffi kľaj, odbor dopravy aTJP Ž1'lĺ4 Komenského 48

9.Krajský pamiattoý fuadŽilrina' Maľiánske nám' 19

10.oŔ ľ2 okľesny dôpravný inšpektorát Čaďca,Palárikova 977125

ii.šp'a* ciest Ž-Sr _zaróaKys'ucečadca, A. Hlinku 2621

l2.Däpľavný urad, Letisko M. R' Štefanika Bľatislava

l3.Strädoslóvenská distľibučná a' s. Žilina, Pri Rajčianke292718,

l4.Ministeľstvo obrany SR, Agentuľu 
'piáú ""r'""r. 

maj9tku Banská Bystrica' Čs'q' z

1S.Ministe.rwo urr,ĺi'á SR, oíbor Telekomunikácií Banská Bystrica, ul' 9 Mája 1

I6.SEPS, a. s. Bratislava, Mlynské Nivy 59/A

l7.obec Klokočov, starosta obce

ostatným účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje v súlade s ustanovením $ 26

ods.2) zákoĺa č,.7111967 Zb. o správnom konaní verejnou vyhláškou, vyvesením ľozhodnutia

na doĹu 15 dní na uradnej tabuli obecného uradu v Klokočove.

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu l5 dní spôsobom v mieste obvykl;im, posledný

aóĺ tetroty vyveseniaje dňom doručenia'

VWESENE DŇA: .....4p.,./!;....g.!.?.... ... ZVESENE DŇA: ....

Pečiatka a podpis orgánu, ktoĺ1ý potvrdzuje vyvesenie a zvesenle'

Príloha : situácia umiestnenia stavby

Správny poplatok v znysle zékona č' 145/1995 Z'z' v platlomnrení vo výške 100 Eur bol uhľadený

Tel. 041/4358110, kl. l8 - učtáreň Tel. 041/43581 10, kl. 17 - úsek
Tel. 041/43581 10, kl.12 - starosta

Tel' 04l/43581l0, kl. l6 - knižnica

www.klokocov.sk
Tel. 041/4358110, kl. 13 -matrika

Fax 041/4358338

daní a polhohospodaľstva

dane@klokocov.sk
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