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k. ú. Turzovka

Zmluva o uzatvorení budrĺcej zmluvy o zľiadení vecného bľemena
ev. č. budúceho povinného z vecného bremena: 866083/01/2018

uzatvorená v srilade s $ 50a a $ 151n a nasl. zátkonač,.40/1964 Zb. oběiansĘ zákonník
v znení neskorších predpisov

(d'alej len,,Zmluva")

člr
ZMLUVNľ srnłľy

1.1 Budúci povinný z vecného bľemena:
obchodné meno : Ť'eleznice Slovenskej ľepubliky, Bľatislava

Sídlo 
' 
řř*:l".'"ŁŤ:il:?Ť'ł***"

Pľávna forma : iná právnická osobaRegístrácia : obchodný ľegisteľ okresného súdu Bľatislava I,

Štatutárny oľgán , ľ'ix]",[ľ,i#:.tľ'i]J:;3t!^Pr,,uo,r"r,
odštepný závod : Žileznice slovenskěj'ňpubliĘ _ Správa majetku ŽSR

Bľatislava' Holekova 6, 811 04 Bratislava

osoba splnomocnená 
(d'alej len "SM")

na podpis Zmluvy : Ing. Ján Kováč, riaditel' SMICO :31364 5OtDIČ :20ŻO48Ol21
IČ DPH : SIś202O480IŻ:
opľávnený k rokovaniu : Ing. Monika Miková
Adresa pre doľuěovanie písomností 

' 
ŽsR, oblastná spľáva majetku Żilina,

Úda,e k DPH 
' 
i;ft"řJl1'*iř1T"'"*ĺ:gl"1,,i:',ľ," platitel,DPH

(d'alej len,,Budúci povĺnný,.)

l.2 Budrĺci opľávnený z vecného bremena:
obchodné meno : Mesto TuľzovkaSídlo : Stred č,.l78,o23 s4Turzovka
7astűpený a oprávnený k podpisu : JUDľ. Ľubomír Golis, pľimátoľ mesta Turzovka
oprávnený k rokovaniu : JUDľ. František Mravóc, Mgr. Anna HľtúsováICO :00314331DIČ : Ż020553315

ł:1Ę"é spojenie- Prima banka Slovensko, a.s.' pobočk ačadca
Císlo bankového úětu :0204617002/5600IBAN : SK50 5600 0000 O00Z 046t 70OzSWIFT/BIC :KOMASK2X
11.:ri pre doľučovanie písomností : Mesto Tuľzovka, Stľed č. 178,023 54 Turzovka
Udaje k DPH : budúci oprávnený z vecného'b."-"nu nie je platiteľ DPH(d'alej len,,Budrĺci opľávnený,.),
(d'alej Budúci oprávnený a Budúci povinný spolu aj ako ,,Zm|uvné stľany..).
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k. ú. Tuľzovka

čl rr
ÚvooľÉ USTANovENIA

2.I Zmluva sa uzafłára v nadväznosti na žiadosť Budúceho oprávnenelro,- lorľ požiadal pre

potreby získania stavebného povolenia podl'a pľíslušných ustanovení zákonač'' 50lI976 Zb' o územnom

plánovaní a stavebnom poľiadku (stávebný zákonj v zneni neskorších predpisov o vypľacovanie

Zm|lvy na zriadenie u""ńého bremena, ýkajúceho sá stavby s nŁvom: ,,Dopľavné prepojenie MK Ul'

Nádľaźná, Ul. Štúrova, areá|polikliniĘ" (ďalej len ,,Stavba")'

Ż,Ż Budúci povinný je ĺa zźtklade zákona č,.25811993 Z. z. oŻelezniciach Slovenskej republiĘ

v zneníneskorších predpisov spľávcom majetku štátu:
zapísaného na LV č. 1816 ako zastavané3

plochy a nádvoria ocelkovej ýmeľe I 24Ż celosti vedený na okľesnom rirade Čadca,

katastrálnom odboľe.
(ďalej len ,,Budúci zat'aźený pozemok")'

čl. rrr
PREDMET ZMLUVY

3.1 Vecné bremeno bude spoěívať v povinnosti Budúceho povinného stľpieť v pľospech Budúceho

opľávneného (tj. vecné bremeno ^,,in personam") ý|ué1ô k guđú"'mu zaťaŹenému pozemku

o p..aooľl"o"oo,o 
"I"Junu 

rsä -' ,utorý je vyznaěený v Situácii, ktorá tvorí Pľílohu č. 1 Zmluvy

ako jej neoddelitelhú súěasť:

a) zriadenie a vybudovanie prepojovacích komunikácií, chodníkov a autobusoých státi v rámci

Stavby avstup, p."ónoJ apre1ara'pěši, motoľoými a nemotorovými dopravnými prostriedkami'

't 
oj-l u rn""ńuni"- ami zaým úěelom Budúcim oprávneným'

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu' opravy' úpravy, ľękonštrukcie, modeľnizácie a akékol'vek

iné stavebné ĺp.u.ry,-r.yĹuĺouunié p."pojouu"ĺ"ľ' ŕońniŕĺcĺí, chodníkov a autobusoých státí v ľámci

Stavby a jej odstľán"íi" u vstup, p.""r'oa a'pĄazd peši, motoľoými a nemotoroými dopravnými

p.o't ĺ"or.uńi, strojmi a mechanizm ami zaqým účelom Budúcim oprávneným'

Rozsah vecného bremena pre úěely zmluvy o zriadení vecného bremena bude vymedzený autorizaéne

aj úradne ou.."ny. g"o-ät.i"ty' pl91; na vyznačenie vecného bľemena (ďalej len "Geometľický

ŕ,án"), ktorého'ypru"onun ie zabezpećí Budúci oprávnený'

3.Ż Zmluvĺé strany uzatvárajil Zmluvu v súlade sustanovením $ 50a občianskeho zákonníka a

ustanoveniami $ 151n aŽ $151p oběianskeho zákonníka avZmluve sa zavázlljű, źe do dohodnutej

doby podľa ods. :.í ż^lrrv v spojitosti s Čl. vu Zmluvy uzatvoria zmluvu o zriadení vecného

bľemena.

3.3 Budúci opľávnený je povinný poěas platnosti a úěinnosti Zmluvy, najneskôľ do tľidsať (30) dní

od nadobudnutia pľávopí"i""'ti t oluuaaenei'o rozhodnutia povoĘúcęho užívanie Stavby (ďalej len

',Kolaudačno 
.o"rroáoońie"), zas|ať Budúcemu povinnému písomnú výTv!-n? uzatvorenie zmluvy

o zľiadení vecného bľemena. Budúci opľávnen;; k žiadośti prílożí I!9J1udačné rozhodnutie

s vyznaěenou právoplatnosťou a- Geometrický plán, v ktoľom Ĺude vo ,ýýkaze výmer"' v ěasti

,,Zmerly,,presne vypoěítaný rozsah vecného uré.ä'a. Budúci povinný sazaväzlje uzatvoriť s Budúcim

oprávneným "mluvi 
o ztiadenivecného bľemena v lehote, nájneskoi do deväťdesiat (90) dní odo dňa

däručenia výmv Budúceho oprávneného'

3,4 Budúci opľávnený nadobudne pľáva zodpovedajúce zriadenému vecnému bľemenu povolením

vkladu do katastra nehnutelhostí , podľa zźkoná č,. |6żĺ1995 Z' z' o katastri nehnuteľností a o zapise

vlastnícĘch a iných pľáv k nehnutelhostiu* 1t utu.t. źiny zźlkon) v zneni neskoľších pľedpisov (ďalej

len ',Katastrálny 
zákon") za podmienok' ktoľé budú stanovené v zmluve o zriadeni vecného bľemena'

ktorej návľh na povolenie vnáau do katastra nehnutelhostí podá Budúci opľávnený na vlastné náklady

a za podmienok, ktoré budú stanovené v zmluve o zriadení vecného bremena'
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k' ú. Tuľzovka

čl. rv
ODPLATA ZAZÄJIADENIE vECNÉHo BREMENA A PLATOBNÉ ľooľĺrENKY

4.1' Zm|uvné stľany sa dohodli, že prtno zodpovedajúce vecnému bremenu sa zľiadi za jednorazovil
odplatu vo výške 3 744"- EUR (slovom: tľitisícsedemstoštyľidsaťštyri euľ) bez DPH. Zmluvné strany
sa dohodli, źe ztiloha (preddavok) za zriadenie vecného bľemena bude vo výške predpokladanej
odp|aty. Zá|oha sa vypočítava ako jednotková cena odplaty za vecné bľemeno 24 EUR/m2 x
pľedpokladaný záber vecného bľemena 15ó m2 = záloha celkom 3 744.- EIJR bez DPH.
Vypočítaná ztioha bude Budúcim opľávneným uhradená na základe zálohovej faktúry vystavenej
Budücim povinným na ktoýkol'vek zbankových účtov Budúceho povinného uvedených v z.tthlavi
zálohovej faktúry. Zźiohová faktúra bude vystavęná a doľuěená Budúcemu oprávnenému vrátane DPH
do dvadsiatich (20) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy' V pľípade zmeny sadzby DPH bude
DPH uplatnená v zmysle tejto zmeny. Splatnosť ztiohovej faktury je štrnásť (l4) dní odo dňa jej
vystavenia. Do pätnástich (15) dní od prijatia platby Budúci povinný vyhotoví a doručí na adresu
Budúceho oprávneného uvedenú v Čl. l Zmluvy faktúru k pľijatej platbe.

4.Ż V prípade oneskorenia sa s plnením podl'a ods. 4.i Zm|uvy je Budúci oprávnený povinný
zaplatiť Budúcemu povinnému úrok z omeškania v zmysle platných pľávnych pľedpisov. Úrok
z omeškania sa Budrici opľávnený zaväzuje uhradiť Budúcemu povinnému na základę faktúry s lehotou
splatnosti do štrnástich (14) dní odo dňa jej vystavenia. Zm|uvné strany sa dohodli, že faktúľa sa
považuje zavěas uhradenú, pokial'je faktuľovaná čiastka najneskôr v deň splatnosti faktúry pripísaná
na niektoý z bankových ričtov Budúceho povinného uvedených na faktúre.

4.3 Budúci povinný má právo odstúpiť od Zmluvy' ak Budúci opľávnený nezaplati dohodnutú
odplatu v lehote do devät'desiat (90) dní odo dňa splatnosti zálohovej faktúry. Zmluvné stľany sa
dohodli na tom, že pľźtvne úěinky odstúpenia od Zmluvy nastanú okamihom' kedy prejav vôle
opľávnenej strany odstúpiť od Zmluvy je doľuěený druhej Zmluvnej stľane.

4.4 Jednoľazová odplata za vecné bremeno urěená v ods. 4.I Zmluvy je zálohovou platbou.
Konečná ýška odplaý bude uľěená v zmluve o zľiadení vecného bľemena po pľedložení
poľealizačného zamerania, z neho vypl1ývajúceho Geometrického plánu a Kolaudaěného rozhodnutia.
Pľe účely uľčenia odplaý za vecné bremeno celkoqým ztlberom vecného bręmena sa bude povaŹovať
ľozsah vecného bremęna podl'a Geometrického plánu.

4.5 V pľípade, ak nedôjde k naplneniu závazku vyplývajúceho zo Zmluvy sa Zmluvné strany
dohodli na skutočnosti, že pre tento prípad sa uhradená zá,lohová platba vypl1ivajúca z ods. 4.1
Zmluvy, použije ako náhrada za obmedzenie ýkonu práv správcu majetku štátu Budúceho povinného
na Budúcom zaťażenompozemku. 

Čl v
ľnÁvł A PovINNosTI ZMLUvl\Ýcn sTRÁN

5.1 Budúci oprávnený nesmie bez predchádzajúcej písomnej dohody s Budúcim povinným v časti
Budúceho zaťaženého pozemku, na ktoý sa nevďahujú práva vyplývajúce z budúceho vecného
bremena' budovať ďalšie stavby, zasahovať iným spôsobom do tejto časti Budúceho zaťaženého
pozemku' vysádzať stľomy, kľoviny alebo vysoké poľasty ani iným spôsobom zasahovať do celistvosti
ostatných častí pozemku alebo stavby.

5.Ż Budúci opľávnený sa zavázuje uhľadiť Budlicemu povinnému pľeukázatelhú škodu, ktoľá mu
vznikne v prípade nedodržania podmienok uvedených v Zmluve, ako aj porušením pľávnych predpisov,
technických noľiem, Źeleznićných predpisov, príp. pľeľušením, alebo obmedzením Źelezniěnej
prevádzky'

5.3 Budúci oprávnenýje povinný:
5.3.1 zabezpeěiť, aby pri ľealizácii Stavby a jej użívaním' údržbou' opravami, prípadne
ľekonštrukčnými prácami na nej, neboli dotknuté stavby, zariadęniaa ostatný majetok Budúceho
povinného takým spôsobom, kto4ý by:
a) narušil ich stabilitu'
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k. ú. Turzovka

b) naľušil riadnu pľevádzku że|ezniěnýchzariadeni,jej bezpečnosť alebo plynulosť,

;) znemožnilalebo podstatne sťažil iclr údržbu alebo opravu'

di znehodnotil ich alebo trvale poškodil'

e) bol v ,o"po." 
- 

so vseouecń" pluiý.i právnymi pľedpismi, technickými normami alebo

železničnými predpismi;

5.3.Ż pri realizácii Stavby odstrániť zeminu z výkopov a iný odpad na pozemku Budúceho

ř""i"'et", pľiěom skladovať odpad na ňom je neprípustné;

5.3.3 zabezpeéiťv pľípade poľušenia zmluvných po.dT"l9k na vlastné náklady:

a) odstľánenie a'árĹoron n"op.árrn"näá_Ĺ".änĺu Budúceho opľávneného, alebo osôb konajúcich

;j"n" 1fi:ŕffiJ!::'äŤŁ'" żeleznléných zariadení,stavieb alebo pozemkov Budúcim opľávneným,

ión uu"aie ĺô povóaneho stavu, aký bol pľed poškodením;

5.3.4 uviesť Budúci zaťaŹený pozemok po ukončení Stavby do stavu .zodpovedajúcemu

schválenému projektu Stavby a ľozhodnutiam siavebného úradu' ktoqými sú stavebné povolenie, iné

povolenie, na zźk|aiktoľéńo aolu r"airł"ru Stavby povolená,prípadne Kolaudaěné rozhodnutie na

predmetnú Stavbu alebo jej ěasť;

5.3.5 dodrtať pri rea|izácii Stavby podmienky obsiahnuté v stanovisku ŽSR, oblastné ľiaditęl'stvo

Żil\na č,. 3lvlzol!-šziśilolĺŻa]š )odĺa ts.os.z017,v stanovisku ŽSR, Geneľálne riaditel'stvo -
odboľ expertizy é. Ż448gl2ol.Ilo4ŻO-2 zo dňa 30.08.2017 astanovisku ŽSR, oblu.tné riaditeľswo

Ż\Iiĺa,Sekcia elektľotechniĘ aenergetĺŕy e.ią :o3129!7!.sE 'Toĺ2a'IS zo dřla 09'08'2017' ktoých

kópie tvoria p.ĺlono l. i ,, ć. i u ć,,ł zm|lvy ako jej neoddeliteľnri srĺěasť.

5.4 Budúci opľávnený je povinný ŽSR 
'písomne 

o.z1ámiť každú Zmenu súvisiacu s personálnym'

ekonomickým alebo iným prepoj"ní. uoei źsn u súvislosti s ustanovením $ 2 písm' n) zákona ě'

59512003 Z. z. o dani zpiĺ3'nou v z'p. a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny'

čl vr
DoRUČovA1\ĺIE

Zmluvné strany sa dohodli, že na doruěovanie akýchkol'vek.písomností sa budú vzťahovať ustanovenia

$ 109 aŽ $ r la zár<on aĺ. lsoĺzols Z.z. c'viÁý spoľoý poriädok v zneni neskoľších pľedpisov'

Čl. vrr
BUDÚCAZMLUVAoZRIADENÍvECNÉHoBREMENA

Zmluvnéstrany sa zaväzujil, Źe zapodmienok dohodnuých touto Zmluvou uzatvoľia zmluvu o zriadęni

vecného bremena p."j'r.ärl"aa.iäu .stánby 
najneskôr 4o dvoch (2) ľokov odo dňa liěinnosti tejto

Zm|wy.Ak sa v tejto lehote neuzavľ'e zmlíva ä zriaden-í ve.ieto_u..."*7mluva stľáca nasledujúci

deň po uplynutí staiovenej lehoty platnosť a úěinnosť'

čl. vrrr
zÁvnnnčNľ UsTANovENIA

8.1Zm|uvanadobúdaplatnosťdňomjejpodpísaniaopľávrrenýmiosobami^obochZmluvnýchstrán
a úěinnosť dňom nasledujúcim po ani"iä3' gń9r'o zváĺejneniá v zmysle občianskęho zákonníka

v spojení so zákonom ĺ. žnĺzooo z. z. o šlobodno- pľístupe k informáciáT u o zmęne a doplnení

niektoých zákonov (zákon o slobode informácií) v zneni ńeskoľších predpisov (ďalej len "Zákon
o slobode infoľmácií")'

8.2 Zmluvné stľany Ęýmto berú na vedomie' že sú povinným1-osobami u:'I:l: ?y?:,:
slobode infoľmácií a vzhi'adom na uvedené Zmluvu po podpise obidve Zm|wĺé strany zveľejnta'

Zmluvné stľany "łrłraąibezodkladne 
sa vzájomne infoľmovať o zveľejnení Zmluvy'
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8.3 Zm|uva v zmysle ods. 8'1 Zmluvy nadobudne úěinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého

zverejnenia.

8.4 Prźlva a povinnosti Budúceho povinného zo Zmluvy vykonávajú jednotlivé organizaěné z|oźky
Budliceho povinného podl'a kompetencií vymedzených v platnom oľganizaěnom poľiadku Budúceho
povinného alebo v platných splnomocňovacích naľiadeniach generálneho riaditelä Budúceho
povinného.

8.5 Budúci oprávnený sa zaväzuje, že Geometrický plán na vyznačenie vecného bremena (po

zrea|izovani Stavby) uhradí v plnom ľozsahu na vlastné náklady.

8.ó Yďahy medzi Zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené Zmluvou sa ľiadia príslušnými
ustanoveniami občianskeho zákonníka.

8.7 Akákol'vek zmęna podmienok, dohodnu|ých v Zmluve, musí mať formu ěíslovaného
písomného dodatku, potvrdeného podpismi oprávnených osôb oboch Zmluvných strán.

8.8 Zmluvné strany sa zaväzujil. že všetĘ spory, ktoľé prípadne vzniknú z reatizźrcie Zmluvy budú
pľednostne riešiť vzáj omnou dohodou.

8.9 Zmluvné stľany vyhlasujú, że majű spôsobilosť na právne úkony, že si Zmluvu pľed jej
podpisom riadne prečítali a jej obsahu poľozumeli, Źe Zmhva bola uzatvorená po vzájomnej dohode
v súladę so zákonom, s ich slobodnou vôlbu, vźltne, uľěite a nie v tiesni ani za nápadne neqýhodných
podmienok. Zmluva je na znak súhlasu podpísaná oboma Zmluvnými stranami.

8.10 Ak sa preukáże, že niektoré z ustanovení Zm|uvy (alebo jeho časť) je neplatné alalebo
neúěinné, a dôvod tejto neplatnosti sa nevďahuje na celú Zm|uvu, nemá takáto neplatnosť alalebo
neúčinnosť za následok neplatnosť ďalebo neúěinnosť ďalších ustanovení Zmluvy, alebo samotnej
Zmluvy. V takomto prípade sa obe Zmluvné strany zaväzujű bez zbýoěného odkladu nahradiť takéto
ustanovenie (eho ěasť) novým tak, aby bol zachovaný úěel, sledovaný uzavľetím Zmluvy a dotknuým
ustanovením. Clenenie Zmluvy a jej titulky nie sú pľe ýklad Zmluvy podstatné.

8.11 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, zktoých Budúci povinný obdrží (l)
vyhotovenie a Budúci opľávnený (3) vyhotovenia.

Budrĺcĺ povinný:
17, út2018

Budúci opľávnený:

V Bľatislave v'...T !! !.Ł !. I łĺe ....'... /' f:.'f:...ł.(.| /.......

Zeleznice Bľatislava Tuľzovka
v skrátenej foľme Ľubomír Golis

hg. Ján Kováč
riaditel' Správy maj etku ŽSR

'stvo
vo-
['stvo
rrych

lnym,
lna č,

roVenla

zľiadeni
sti tejto
iledujúci

ých stľán
ákonníka
doplnení
l ,,7''ákon

Zźlkoĺa o
zverejnia.
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ęśÔ Žnr,nzľICE sLovENsKEJ REPUBLIKY,BRATIsLAvA
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Ing. E. Gľamblĺčková
Hurbanova 777
022 0ł čadca

Vaš list číslo/zo dňa Naše číslo {
2Ą489tzo17/c,420-2

Vybavuje/linka
Mgr. Branislav Škamla l 02-2029-3067

Bratislava 1

30.08.201?

q'

Ű

Vęc:

Ako účastníka konania ste požiadali Železnice Slovenskej republiky o vyjadrenie sa k PD k stavebnému
povoleniu vyššie uvedenej stavby. Projektová dokumentácia sa venuje dopravnému prepojeniu miestnych
komunikácií pred železničnou stanicou Tunovka a okolitrýmĺ komunikáciami, čím sa zlepší a obnovíprepojenie železničnej a autobusovej dopravy. Úprava mĺestnych komunikácií bude zasahovať do
ochranného pásma dráhy {oPD) železničnej trate Čadca - Makov v žkm 14,060 - t4,25a. V záujmovom
území ŽSR on Žilina eviduje trasu podzernného káblového vedenia {MK) vo svojej správe.

odbor expertĺzy GR ŽsĘ zastupuiúđ Žsn pri územnom plánovaní, územných a stavebných
konaniach, po oboznámení sa s predloženou štúdĺou, nemá z hľadĺska roaroiwých zámeĺov ŽsR k sta;b€námietĘ za dodržania nasledovných podmienok:
1. SplnĺťpožiadavĘ uvedené vo vyjadľeníŽsR oR Žilina č. 31o/2o17-sŽľs/to7 zodňa 18.08.2017.
2. SplnÍťpoŽiadavĘ uvedené vo vyjadreníŽsR oR Žilina č. Ĺ4-áilglzoLilSEE zo dňa Gl.08.2017.
3'Počas realizácie stavby nesmú byt akýmkofuek spôsobom znečĺsťované pozemky v správe ŽSR a počas

celej doby prevádzĘ stavby, musí realizc'vaná stavba odolávaťvpĺyvom ielezničnej prevádzky. ?
4'Zabezpečit', aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadenĹ óchranu žel. trate.
5'Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v sp*ve ŽSR, spôsobené

stavbou, budú vykonané na náklady stavebníka. Toto vyjadrenie nemoŽno použĺť v stavebnom konaní.
6' Dodržať ustanovenia zákona č.513/2oo9 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č'50/1976

Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

i}..::-ą
'ś <'c= . ._ '

i.
'. ĺ..o

: !'i:ą^Tt':((l.ar

lng.ibaniel MarunÍak
i ./ľiaĺlitcl'odboru

PľĺIoha: Projektová dokumentacia

/1.

Teleíon l.e..x t:-rnail ĺČo olČ lĆ opu(02)2029 7765 (02)20292272 GR()420ĺĺi)zsr.sk oo3l3ó450l 202048ol2l sK2o2o48ol2l
ŻSR sú zapisané r'obchodnom registri okrésného súdu Brutrlu'" i, v oddicle t,o. r,o ľloŽke 3l2,/B
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9ELASTNE RIADITEĽSTV6 žĺn łł,
sEKcIA ELBľľROTE cl}{llff A ENERGtsTIIS
UL' 1. csl' BRI6.ĄDY 46, 038 61 VRÚ]'KY

sEE _ TBCHNICKÉ oDDEraNIB
ĺJĺ.ÍIvĺFŹ,posI.AvovÁ, oto ol Žnĺ,Iĺ

a

E-mail
m icik.vladimir@zsr. sk

. i!

ŽSRBĺatÍstava
oR žtlina - sżrs
a. Lłruija 34,
0I0 01Žittna

a

aa

Váš list číslo/zo dňa:
310/30.06.2017loF-ŻA

Naše čfulo
14 -363 ľ2017 / sfr :ľ o DL L 5

Vybavujeilinka
Mičík Madimíľ : 9 3 O -2322

Ťłlu'a
09.08.2017

lČo
31364501

S"

#)

Vec: Yyjadľeníe kžiađostĺ o stanovisko kprojektoyej dokumentáciĺ (PD) pľe stavbu
,Dopravné pľepojenie IVIK - Ut, Nádražnd, UI. Šnűrwó, aľedt polłilínłky Turzovka"
v k.ú.: Turzovka.

Stanovisko oĘ Žilina Sekcie En:

Žsn on ŻilnaSekcia elekĺ'otecbniĘ a energetilry vfiitlŠy k predloženej äadosti o
stanovisko k PD hoľe uveđeného stavebného zámeru v ochrannom pásme dľ,áhy cca v žlm:
a,I0 - ]4.2a YÍ}ÍaYo natati Čadca - Makov, sa v miest e zäbąll @ä zädademiestlreho
šetĺsnia zo dňa: 10.02.20l'7 a po vyýčenf) nae'bádzapodzemné káblové vedenie NN slúžiace
ako prepojenie ĺozvádzačov ő a 8ä pĺičom boIi ori-entaěne zaĺĺeslené do pľílohy č.:1 .
Na zĺáklade týchto skutoěností, mlźmł' ĺas\edovné pripomienĘ:

_ požadujeme ďodňať Zz č'.25112012 v ochľannom pasme vonkajších podzemných
elektľických veđení anadtýmlto vedeniaľri je zakazané níaďoiať stavby, konštľukcią
skládĘ vysádzď tľValé poľasty a používať ôsobitre ťažkémechanizmy.'

_ požadujeme dodrŽať Zz ĺ,.25tt2a|2 v oc}ľannom pásme vonlĺajších podzen:ných
elekfuických veđení a nađ týmito vedeniaĺni je zakäzańvykonávď bôz pľeđchád zEiceho
sťlhla5u''.'ádzkova1ęľa elekľrických vedení zemnépľäcě anéěinnosti, ktoľé by mobli
ahtor-tť elektrické vedenią spoľúlivosť a bezpeěno sť prevädzĘ,pĺípaáne sťaziť pĺstup
k elektľickým vedeniam.

_ na existujúce podzemné veđenie požadujenre dodržať zzč,251ĺ2a!2, ochranlé pásmo
vonkajŠieho podzemného elektioké}o vedenia je vymedzené nnslýmiľovinami po
oboch stranách lĺľajných káblov vedenia uo oodoroi*ej vzdiďenosti meranej ko1lno
na toto veđeni.e od łľajného kthla- Táto vzdial eĺosť je ! neĺ4pti napťúlođ t t o tv
wátalevedeniaĺiadiacejľegulačĺĄazabezpeěovacějt.n"ĺły.

- poŽadujeme dođľžď arenie Ztú<onao đráhaoh ĺľlna}g $3 čl.3a - ođ vonkajšieho o'krąja
telesa Železničnej &álry a stavieb, konšfuulrcií a pemých źuouđ"o1,ktoré zu jej súčasťou,
ď< iđe o železničnú dĺráhu do&žať vzdiďeĺroŠť i metľe.

TelefiÓn
041t2292322 Číslo úötu

1 0030-13407-
432t0204

Fax
!

ŽsR sĺ zapisané v obchodnom registri okresného sÚdu Bratis|ava l, v oddiele Po, vo vloŽke 312/8
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- v zmysle jeđnania na spomínanom miestnom šetľení bolo dohodnuté,Že spomínané
podzemné káblové vedenie NN musí bý'preloŽené na pozemĘ ŽSR na naklady
investorapodľa vopređ schválenej projektovej đokumentácie (PD) Sekciou EE Vľútbl
so sídlom I.Čst. Bľigád:ł 46. YľútIqJ 038 6I, ktoĺú smie vypľacovať pľojektant s opľávnením
projektovať na ŽsR'

- po posúdení tejto PD pľávnickou osobou v zmysle vyhlašky 205/20]0, môŽe byt'
aeďizovaná prekládka uvedeného poclzemného káblového veđenia zhotoviteľom, ktoý
má oprávnenie pľacovať na ŽSR so r,šetlými platnými skúškami a školeniami v zmysle
platných bezpečnostných pľedpisov.

- predloŽená PD na posúdenie neobsahuje pľeloŽku NN vedenia ŽSR.
- k objelaom 60] a 602 ĺedocháďza ku kolízii s vedeniami a zariadeniami v správe Sekcie

EE VniĘ - nemóme pripomienky.
- k objektu ]0l mdme pľipomienku a to, pri ľekonštľukcii chodníka je potrebné uloŽiť

jestvujťlce podzemné vedenie NN ŽsR obĺažiť auložiť do plastovej chráničky v zmysle
platrrých pľedpisov a noľiem z dôvodu odstľaňovarria možných poľúch.

Pri dodržaní uvedených pľipomienok stűhlasíme s rcalizovaním stavebného zámeru.

Stanovĺsko Sekcie EE VľritĘ nenahľádza súhľnné stanovisko on Žĺina.

S pozdľavom:

Slovenskej ĺepubliiĺy
i\'!

. .j: a,i.] .;iĺklĺ'-t,:c:|lĺ1]!.y a íjneÍgcĺlĺ,ry

Ing. Kľučka
pľednosta Sekcie EE

Za správnost]: Mičík Wadimíľ, teI.: 930-2322 l 0903 234 653

jsk76174
Obdĺžnik
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