
O b e c  S t a š k o v 
Ul. Jozefa Kronera č.588, 023 53 Staškov 

č.j Výst-S2022/49/R 729                                                                             V Staškove, dňa 04.05. 2022 
Vybavuje : Mgr. Štrbová 

miroslava.strbova@staskov.sk 

O Z N Á M E N I E 
o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho 

šetrenia a ústneho pojednávania 

 

         Žiadateľ : Obec Staškov,  zastúpená starostom obce,  IČO : 00314293, Ul. Jozefa Kronera č,588, 

Staškov podal dňa 02.05.2022   na tunajšom špeciálnom stavebnom úrade  žiadosť o stavebné povolenie  

pre stavbu : „IBV pod Kykuľou – II. etapa Staškov , vetva B( predĺženie miestnej komunikácie) „ 

líniová stavba   na parcele CKN č. 233/2,  826/2, 827/3, 1015/1, 1014/1 v k.ú. Staškov. 

Na jej umiestnenie bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod  číslom Výst-S205/R887/TS1/2022-Št 

zo dňa  14.03.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.05.2022. 

Týmto dňom bolo začaté stavebné konanie. 

  

V dotknutej časti obce sa pripravuje projekt IBV pod Kykuľou – II. etapa. V rámci tejto stavby sa spracovala 

časť vetvy B v stupni DSP, ktorá bude zabezpečovať prístup k jestvujúcim rodinným domom a pozemkom. 

V súčasnosti sa prístup zabezpečuje len cez nespevnený povrch. Miestna cesta sa napája na cestu 4b.  

Technické riešenie objektu pozostáva z návrhu miestnej cesty.  

Základné parametre prístupovej cesty: 

 Funkčná 

trieda 
Kategória Dĺžka 

Prístupová cesta C3 MO 4/30 53,85 m 

 

Miestna cesta – vetva B 

Smerové a výškové vedenie, šírkové usporiadanie 

Miestna cesta zabezpečuje príjazd k pozemkom a rodinným domom a napája sa na miestnu cestu 4b. 

Celková dĺžka úpravy cesty je dĺ. 53,85 m. Plocha vozovky je 169 m2.  

Smerové vedenie sa skladá z priamych úsekov a oblúka s R=80.  

Výškové vedenie je limitované výškou jestv. miestnej cesty a brány v dotknutom úseku. Vo výškovom vedení 

miestna cesta stúpa v sklone 0,94 – 3,70 %.  

Základný priečny sklon je 2,0 %, priečny sklon pláne je 3%.  

Minimálny bezpečnostný odstup od pevných prekážok je 0,50 m. 

V šírkovom usporiadaní je navrhnutá cesta kategórie MO 4/30 v celom úseku. Vyhovuje pre prístup vozidiel 

HaZZ.  

Vjazd na cestu 4b je umožnený polomermi R3 a R6. Miestna cesta sa bude využívať ako obojsmerná 

jednopruhová cesta. Po vybudovaní celej II. etapy bude vetva B jednosmerná v smere od výhľadu k miestnej 

ceste 4b. Preto je jeden z polomerov navrhnutý len vo veľkosti R3 (pre ľavé odbočenie z MC bude 

zabezpečený vo výhľade min. polomer R6). 
 

Konštrukcia vozovky a úprava podložia 

Konštrukcia vozovky prístupovej cesty je navrhnutá pre uvažované dopravné zaťaženie osobnou dopravou. 

Druh krytu vozovky je z asfaltobetónu. 

 Aktívna zóna 

Požiadavka na podkladnú vrstvu pod nestmelenou vrstvou zo ŠD je Edef2 = 50 MPa. Vzhľadom k tomu, že 

niveleta cesty je približne na úrovni terénu, táto hodnota je požadovaná pre aktívnu zónu hr. 0,30 m pod 

vozovkou. Pre túto vrstvu sa požadujú prísnejšie kvalitatívne parametre oproti ostatným častiam zemného 

telesa. Aktívna zóna je v hrúbke 0,3 m a bude aplikovaná (výmena a nahradenie jestv. zeminy) v prípade 

podložia s malou únosnosťou. Táto konštrukcia nie je zahrnutá do rozpočtu. 



 

Bezpečnostné zariadenia 

Bezpečnostné zariadenia sa nenavrhnujú. Z hľadiska bezpečnosti je navrhnuté trvalé dopravné značenie.  
 

Odvodnenie 

Odvodnenie cesty sa navrhuje: 

- povrchová voda 2% priečnym sklonom do betónového rigola, ktorý sa zaústi do jestv. potrubia 

priekopy 

- podpovrchová voda priečnym sklonom do drenážneho rigolu, ktorý sa cez trativodnú šachtu zaústi 

do dažďovej kanalizácie. Uvažuje sa s drenážnou ryhou hĺbky 0,8 m. Poloha trativodnej šachty sa 

upraví na základe vytýčenia vodovodu DN 100, ktorý sa nachádza v jej blízkosti. 
 

Trvalé dopravné značenie 

TDZ sa vyznačí vytvorená priesečná križovatka. Na výjazde sa navrhuje osadiť DZ 202. Rovnako sa osadí 

DZ 202 na protiľahlej vedľajšej ceste. Na jestvujúcu miestnu cestu sa navrhuje osadiť 2x DZ 302. Zvislé DZ 

sa navrhuje vo veľkosti 1. Vodorovné DZ sa nenavrhuje. 

Jestv. dopr. značenie zostáva bez zmeny. 

Rozhľadové pomery 

Výjazd na cestu bol preverený a rozhľadové pomery vyhovujú pre bezpečný výjazd so zastavením vozidla za 

podmienky posunutia dreveného oplotenie pozemku 1016/4. 

V rozhľadovom poli sa nesmie ani v budúcnosti umiestniť strom, budova alebo predmety vyššie ako 0,90 m, 

ktoré by znemožňovali rozhľad na obe strany cesty.. 
 

Dočasné dopravné značenie 

Realizácia stavby bude ovplyvňovať verejnú premávku v predmetnom úseku miestnej cesty 4b. Pri realizácii 

stavby sa neuvažuje s obchádzkovou trasou. 

Dočasné DZ bude osadené len v čase trvania prác. Čas trvania obmedzení je nutné minimalizovať a umožniť 

čo najrýchlejšie obnovenie premávky bez obmedzení. Dopravné značky a zariadenia súvisiace 

s pracoviskom môžu byť osadené len bezprostredne pred začatím prác. Ak nie je možné toto dodržať, musí 

byť ich platnosť dočasne zrušená prekrytím alebo iným vhodným spôsobom. 

 

Obec Staškov ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa §117 a §120 zák.č 50/1976 Zb.(stavebný zákon) v 

znení neskorších predpisov a §3a ods.4 zákona č. 135/1961 Zb . o pozemných komunikáciách ( cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov v súlade  s §33 ods.2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní podľa §18 ods.3 

zákona č. 71/1967 o správnom konaní  

oznamuje 

 

začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a dotknutým 

orgánom štátnej správy začatie stavebného konania obvyklou formou a ostatným účastníkom konania ( §61 

ods.4 stavebného zákona – líniová stavba ( v zmysle §139 ods.3 písm. b) stavebného zákona)) verejnou 

vyhláškou. 

V súlade s §61 ods.2 stavebného zákona upúšťa od miestneho šetrenia a od ústneho rokovania, nakoľko sú 

mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej 

stavby  

V súlade s §61 ods.3 stavebného zákona špeciálny stavebný úrad určuje, že účastníci konania môžu svoje 

námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 30.05.2022 v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy. Na 

pripomienky uplatnené po určenom termíne sa neprihliada. 

 

Podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona v rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány; ak 

niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho 

žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o 

začatí konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za 

to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.  

 

 

 



Upozorňujem, že podľa ustanovenia § 42 ods. 5 stavebného  zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na 

námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené 

mohli byť. 

 

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s  

podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať podľa § 16 a § 17 zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní v znení neskorších predpisov. 

 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na úseku stavebného poriadku na Obci Staškov v pracovnej 

dobe  v pracovných dňoch piatok od 7,00 hod do 13,00 hod. Odporúčame Vám dohodnúť si prípadne 

stretnutie a nazeranie so spisu mailom na adresu : miroslava.strbova@staskov.sk , aby Vám zamestnanec 

stavebného úradu mohol byť plne k dispozícií.  

 

Špeciálny stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie 

stavebného konania účastníkom konania z dôvodu že sa jedná  o umiestnenie líniovej stavby alebo 

v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania ako aj 

že stavebnému úradu nie sú známi účastníci konania alebo ich pobyt nie je známi verejnou vyhláškou v 

zmysle ustanovenia § 3 ods. 6 a § 26 ods. 1 správneho poriadku.  
 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. 

Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Staškov. 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Ladislav  Š i m č i s k o  

         starosta obce 

 

 

 

 

Doručuje sa: 

Obec Staškov zastúpená starostom obce, Ul. Jozefa Kronera č.588, Staškov 

Obec Makov - starosta obce 

Ing. Kvašňovský Rudolf, Staškov č.  

Ing. Gramblička Peter, Čadca – Hurbanova č. 

ostatným účastníkom konania so stavebnými pozemkami CKN č. 233/2, 826/2, 827/3, 1015/1, 1014/1 v k.ú 

Staškov susediacich pozemkov a stavieb na nich stojacich, ako aj vlastníkom susediacich stavieb, ktorých 

užívanie by mohlo byť navrhovanou stavbou priamo dotknuté (§139 ods.2 písm .c) a písm. d) stavebného 

zákona pozemkov sa oznámenie doručuje verejnou  vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní 

 

Na vedomie: 

Okresný úrad Čadca odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova č.91, Čadca 

Stredoslovenská distribučná a.s, Pri Rajčianke č.2927/8, Žilina 

SEVAK  a.s. Bôrická cesta č.1960, Žilina 

Slovak Telekom a.s., Poštová č.1, Žilina 

SPP – distribúcia a.s. RC Žilina Závodská cesta č.26/2949, Žilina 

ENERGOTEL a.s., Miletičová č.7, Bratislava 

Telefónica Slovakia s.r.o, Einsteinová č.24, Bratislava 

Orange Slovensko a.s. Prievozská č.6/A, Bratislava 

UPC  broardband Slovakia s.r.o, stredisko Žilina, Na Závaží č.7, Žilina 

Obec Staškov – cestný správny orgán 

Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie č.19, Žilina 

mailto:miroslava.strbova@staskov.sk


Okresný úrad Čadca – odbor KR , Slovenských dobrovoľníkov č.1082, Čadca 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku č.4, Čadca 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, ul. Palárikova č.1156, Čadca 

Okresný úrad Čadca pozemkový a lesný odbor , Palárikova č.95, Čadca 

 

 

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň lehoty 

vyvesenia je dňom doručenia. 

 

 

 

 

 

VYVESENÉ DŇA:   .4.5.2022                         ZVESENÉ DŇA:    ....................................... 

 

 

 

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

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 
 


