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V Čadci, dfia:22.12.2017 

ROZHODNUTIE 

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslugny orgán gtátnej 
sprivy podl'a § 5 zákona NR SR Č. 525/2003 Z. z. o gtátnej správe starostlivosti o životné prostredie 
a o zmene a dopinení niektorých zákonov, vodohospodársky orgán podl'a § 61 zákona č. 364/2004 Z. 
z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorgích predpisov (vodný zákon), ako gpeciálny stavebný úrad podl'a § 120 zákona Č. 50/1976 Zb. 
o fizemnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení zmien a dopinení, v zmysle § 
10 vyhlágky MŽP SR Č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 
a v súlade s § 46 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorgích zmien a dopinení 

povoruje 

podl'a § 66 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a § 26 zákona 6. 
364/2004 Z. z. o vodách 

stavebnikovi: 	Mesto tadca, zashipené Ing. Milanom Gurom, primátorom mesta 

ItO: 	 00313971 

Objekty stavby: 	„ SO 01 — Prediženie verejného vodovodu 
„SO 02 — Prediženie verejnej kanahzácie 

V rámci stavby: „ Technická infraštruktúra priemyselnčho parku v Čadci" 

na pozemkoch parc. 6.: CICN 7196/1, 14559/9, 14559/303, 14559/364, 14556/1, 14559/223, 
14557/24, 14559/265, 7196/5, 14556/31, 14556/28, 14557/18, 14557/35, 14557/33, 14556/24, 
14556/36, 14559/344, 14556/35, 14559/266, 14559/345, 14556/13, 14556/19, 14559/319, 14559/222, 
15413/111, 14559/317, 14557/8, 14556/12. 

katastrálne územie: 	tadca 

Popis stavebných objektov: 

SO 0/ — Prediženie verejného vodovodu: 

Projektová dokumentdcia riegi predĺženie verejného vodovodu v Čadci — Podzávoz. 
Navrhovaný vodovod bude napojený na jestvujúci vodovod HDPE D 160 v križovatke miestnej 
komunikácie, v blízkosti RD Č. 1171. Navrhovaný vodovod tvorí vetva „V" o celkovej dĺžke 935 m. 
Bluff' pripojené gtyri vodovodn6 prípojky — fi Ilenčik, fi Gnotec , MPS čadca, KOS Čadca a fi 



SEOYON — 1. a 2. etapa, ktorá bude mat' svoj vlastný vnutroareálovy rozvod vody. Trasa vodovodu 
bude vedend v miestnej komunikácii v sfibehu so splaškovou kanalizáciou SO 02. Vodovodné 
potrubie bude z HDPE, PElOORCD 110x6,6 mm — SDR 17 (PN 10) — 935,0 m a prfpojky D 90x5,4 
mm— SDR 17 (PN10) — 4,0 m, D 50x3,0 mm— SDR 17 (PN 10) — 40,5m. 

SO 02— Prediženie verejnej kanalizácie: 

Projektovd dokumentácia riegi prediženie jestvuincej splaškovej kanalizácie — stoky B-1.2.1 
v Čadci — Podzávoze. Jestvujúci fisek stoky B-1.2.1 v dlžke 54,85 m bude kompletne prerobeny. Bod 
napojenia bude v siltokovej šachte Č. 6, ktorá je na vetve B-1.2. Kanalizácia bude ukončená v šachte 
Č. 26 pred aredlom fi SEOYON na pozemku mesta Čadca. Celková dižka kanalizácie bude 938,5 m. 
Na vetve B-1.2.1 bude 26 šácht. Na navrhované potrubie bude napojenych 8 kanalizačných pripojok. 
Budd napojené 4 kanalizačné pripojky z rodinnych domov, fi Ilenčik, fi GNOTEC, MPS Čadca, KOS 
Čadca a fi SEYON — 1. a 2. etapa. 

Kanalizačné potrubie bude vybudované z rúr PVC-U hladkych, pinostennych . 'achty budn 
prefabrikované určend pre stokové siete a kanalizačn6 pripojky v rozsahu STN 73 6760. 

Stavebný ilrad po post:Weilí predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie vypracovanej 
Ing. Rethertom Cyprichom , autorizovaným stavebným inžinierom 0391*A*2-2, inžinierske stavby v 
2/2017 určuje pre realizáciu stavby tieto zdvazné podmienky: 

1.Stavebnik: Mesto Čadca, v zastúpeni Ing. Milanom Gurom, primátorom mesta 

2.0zemné rozhodnutie : č.j. VD/40a/2016/Mu , zo dňa 24.10.2016 

3.Zhotovitel' stavby: vyjde z vyberového konania, investor v zákonnej lehote oznámi viťaza 
vyberového konania. 

4. Lehota výstavby: zahájenie v roku 2018 a ukončenie v roku 2020 

5. Stavba bude realizovand podra projektovej dokumentácie stavby overenej špeciálnym stavebným 
&adorn v stavebnom konani. Pripadné zmeny, ktoré sa vyskytma počas výstavby oproti projektovej 
dokumentácii je stavebnik povinný včas prerokovať  a požiadať  prislušny stavebny (gad o povolenie 
zmeny stavby pred jej dokončenim podra § 68 zákona Č. 50/1976 Zb. 

6. Pred začatim stavebných prác stavebnik zabezpeči vytýčenie stavby právnickou alebo fyzickou 
osobou na to oprávnenou. 

7. Stavebný dozor : urči investor pred zahájenim stavby 

8. Spiniť  podmienky a požiadavky dotknutých tIčastnikov konania: 

a/ SPP Distribíicia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava č. j. TD/NS/0867//2017/Ki, zo dňa  
06.12.2017:  

s vydanim stavebn6ho povolenia súhlasi za dodržania nasledujtkich podmienok: 
1) V zdujmovom fizemi sa plyndrenské zariadenia v správe SPP-D nachádzajú: STL plynovod D 63 

PE a plynová pripojka. 
2)Pred realizáciou zemnych prác 	je stavebnik povinny požiadat' o vytyčenie existujficich 
plyndrenskych zariadeni. 
3)Oznámiť  začatie pie v ochrannom pdsme plyndrenskych zariadeni zástupcovi prevádzkovatera 
SPP-D (Marián Kuchár, tel.č. 041 2424107) najneskôr do 7 dni pred zahájenim prác. 
4)Zabezpečiť  pristupnosť  plynárensIcych zariadenf počas realizácie činnosti z dôvodu potreby 
prevádzkovania plyndrenských zariadeni. 
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5)Umožniť  zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom 
pdsme plyndrenskych zariadeni. 
6)Realizovať  vykopovd práce vo vzdialenosti mengej ako 1,5m na každt1 strain' od obrysu existujúcich 
plynárenskych zariadeni a to ručne bez použitia strojových mechanizmov.  . 
7)Ak bolo pri vykopových prdcach odkryté plyndrenské zariadenie, kontaktovať  pred zasypanim 
vykopu zástupcu SPP-D, a zabezpečiť  ich proti poškodeniu. 
8)Pristup k technologickým zariadeniam nie je povoleny a manipuldcia s nimi je prfsne zakázaná. 
9)Pri siabehu a križovani navrhovaných vedeni s existujúcimi plyndrenskymi zariadeniami dodržať  
minimálne odstupov6 vzdialenosti. 
10)V ochrannom pdsme plyndrenských zariadeni neumiestňovať  nadzemne stavby, nerealizovať  take 
ilpravy, ktoré by zmenili jeho doterajgie krytie a hibku uloženia. . 
11)Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byf počas odkrytia zabezpečene proti 
pogkodeniu. Každé pogkodenie zariadenia , vrátane poškodenia izolácie potrubia, ohlásiť  na SPP-D na 
tel. Č. 0850 111 727. 

b) Mestsky find adca, oddelenie výstavby, územného plánovania, stavebneho poriadku a dopravy  
č.j. VD/38061/2017/Mu, zo dňa 27.10.2017:  

1) Zdvazné stanovisko — mesto súhlasí bez pripomienok . 

c) SSE-Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, č.j. 4600039723, zo dňa 14.12. 2017:  
S predmetnou stavbou Ahlashne, za spinenia nasledovnych podmienok: 
1)V lokalite sa nachddzajú — skrine, trafostanice, podperné body, nadzemne NN vzdušné vedenie , 
podzemné káblové vedenia NN a VN. . 
2)0d uvedenych vedeni žiadame zachovať  ochranné pdsmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. 
a prislugnych noriem —VVN vzdugné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každá stranu 15 m , VN 
vzdugné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušne vedenie od 
krajného vodiča na každfl stranu 1 meter. na  kaldú stranu 1 m VN a NN zemne káblové vedenie na 
stranu 1 m. 
3)V danej lokalite sa môžu nachádzať  aj vedenia tretich osôb. 
4)Pri realizácii vykopových prác neporugif stabilitu existujiacich podpemých bodov a celistvosť  
uzemňovacej sústavy. 
5)Pred zahdjenim prác vytýčenie presnej trasy podzemnych kdblovych vedeni. 
6) Pri manipulácii mechanizmami v blizkosti elektroenergetických zariadenf, pri prácach 
v ochrannom pdsme a ich bezprostrednej blizkosti je potrebné prerokovať  postup prác na prislušnom 
Stredisku fidržby v tadci. 
7)V súbehu a križovani zemných vedeni dodržať  manipulačny priestor min. 1 meter na každá stranu. 

d) 2SR Bratislava, oblastné riaditerstvo, ul. 1. mdja 34, 010 01 žilina , č j. 502/2017-S2TS/108-
lb.06, zo dňa 29.11.2017:  

tasť  stavby je navrhnutd v ochrannom pásme dráhy žel. Trate žilina — čadca — št. hranica SR/ČR 
(fisek sikm cca 281,9-282,3) , pričom najmengia vzdialenosť  navrhnutej trasy inž. sieti od traťovej 
koFaje Č. 1 bude cca 42m. 
V dotknutom priestore výstavby inžinierskych sieti sa nenachádzajú podzemné alebo nadzemné 
vedenia v sprdve ŽSK. ZŠK síihlasi s vydanim stavebného povolenia na stavbu . 

e)2SR, Generálne riaditerstvo , odbor expertizy. Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1, č j. 321- 
U11/2/2017/0420, zo dňa 30.11.2017:  

So stavbou salashne, za dodržania nasledovných podmienok: 
1)zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom žel. dopravy počas celej doby prevAdzky. 
2)zabezpečiť, aby stavbou nebo bi dotknute záujmy správcov železničných zariadeni, ochranu 
železničnej 	trate počas realizácie stavebných prác a priebežne zachovávať  vaný schodný 
a manipulačný priestor. 
3)Nevstupovať  na pozemok žSR a obvodu dráhy. 
4)Dodržať  ustanovenie zdkona Č. 513/2009 Z.z. o dráhach, v zneni neskoršich predpisov.  . 
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Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, č.j. 6611733129, zo dfia 07.12.2017:  
Stavba so sieťami elektronických komunikácif (d'alej len SEK) dôjde do styku . Slovak Telekom as. 

a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. súhlasia so stavbou za dodržania nasledovných pod m ienok:. 
1)zriadenia sú chrdnend ochranným pdsmom (§68 zdkona Č. 351/2011 Z.z. , § 65 zákona proti rušeniu. 
2)Vyzvať  spoločnosť  Slovak Telekom , a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany , alebo 
preloženia SEK, prostrednictvom zamestnanca spoločnosti. 
3)Do projektovej dokumentdcie stavby zakresliť  priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. 
V pripade potreby prekládky SEK, uzavrieť  dohodu o podmienkach prekládky. 
4)zdkaz zriad'ovať  sklddky materidlu a zriad'ovať  stavebné dvory počas výstayby na existuj6cich 
podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení 
a zariadenf. 
5)v mieste výstavby sa nachddza nadzemná telekomunikačnd sieť„ ktorú je potrebné zabezpeč iť  
nadzemnou sieťou proti pogkodeniu alebo narugeniu ochranného pdsma. 

g)SEVAK, a.s., Bôrickd cesta 1960, 010 57 Žilina, čj. 0 17025623/Aha a 0 17025637/AHa, zo dfia  
13.11.2017:  

S vydanim stavebného povolenia súldasime, za dodržania nasledovných podmienok 
Vodovod: 

1)Stavbou dôjde ku kolizii s jestvujúcimi podzemnými vedeniami. V záujmovej oblasti sa nachadzaj6 
vodovodné a kanalizačné pripojky pre jednotlivé nehnutel'nosti, ktoré nie sú v správe SEVAK. 
2)Pred zahájenim zemných prác požiadať  o vytýčenie podzemných vedení , aj napájania potrubia, 
ktoré sa nachádzajú v zdujmovom územi a zabezpečif, by pri realizácii VV a VP bola dodržaná STN 
73 6005 pri súbehu a križovanf s ostatnými vedeniami. 
3)Počas stavebných prác dodržiavať  minimdlne vzdialenosti určené k ochrane vodovodného 
a kanalizačného potrubia v zmysle zdkona Č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch (d'alej len VV) 
a verejných kanalizácidch (d'alej len VK) § 19 ods. 2, ktorý vymedzuje pásmo ochrany VV VK 
v širke 1,5 m od vonkajgieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany. 
4) v pásme ochrany VV a VK nevykondvať  zemné práce, neumiestfiovat' stavby a iné konštrukcie 
a nevykondvať  činnosti , ktoré obmedzujú pristup k VV, alebo ktoré by moll I i ohroziť  technický stay, 
nevysádzať  porasty, neumiestilovať  sklddky, nevykondvať  terénne úpravy. 
5) Potrebu a kvalitu pitnej vody bude zabezpečend iba do kapacity vodovodnej siete a tlakových 
pomerov v danej lokalite. 
6)Lôžko a obsyp vodovodného potrubia zrealizovať  pieskom, resp. Štrkopieskom s vellosťou zŕn 
max. 8 mm. 
7)Vodovodné pripojky Pl, P3, P4 realizovať  z materidlu HDPE 100 SDR 11 PN 16 D 50x4,6 mm 
(DN 40 mm). 
8) na vrch vodovodu umiestniť  vyhlradávaci vodič  typ CYKY 2x2,5 mm2. 
9)Zdvihmle do tarovne budficej nivelety komunikácie všetky prípadne poklopy vodovodu 
a kanalizácie. Ich funkčnosť  preveriť  pri kolaudácii stavby. 
10)Novovybudované prediženie vodovodu bude uvedené do prevádzky až po stavebnom ukončeni, 
skolaudovani, po úspegných tlakových skigkach, vyhovujúcich rozboroch kvality vody v potrubi 
a podpfsani zmluvy o prevádzkovani vodovodu medzi zainteresovanými stranami. 
11)Počas stavebných prác prizvať  technický dohrad SEVAK-u. 0 výsledkoch skítšok napísať  
záznam do stavebného dennika, ktorý bude slúžiť  ako podklad pre vydanie užívacieho povolenia 
stavby. Do doby kolaudácie stavby nebude novovybudované potrubie vodovodu prepojené na 
existujilcu sieť. 
12)Vodovod , ktorý bude vybudovaný v cudzom investorstve bude považovaný za rozšírenie 
verejného vodovodu, preto vgetky zmeny budú riegené uzatvorením príslušnej zmluvy v časov ej 
súvislosti s priebehom stavby. 
13)Vybudovaný verejný vodovod odovzdať  s prislušnými dokladmi do prevadzky SEVAK-i do 15 
dni od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Vyhotovit' protokol o odovzdanf 
a prevzati stavby. 
14)Vlastné (ostré) dopojenie navrhovaných pripojok na VV bude možné až po vybudovaní, 
stavebnom ukončeni, skolaudovani, po úspešných tlakových skakach vodovodu, vyhovujficich 
rozboroch kvality vody v potrubi a podpisani zmluvy o prevádzkovani VV medzi zainteresovanými 
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15)Dodávater (zhotoviter) stavby musi nim. 30 dní vopred prerokovat' na príslušnom 6seku 
prevádzky prepojovacie práce na existuj6com vodovode. Tieto bud6 vykonané za 6časti SEVAK-u 
na zaklade objednávky s terminom realizácie. 
16)Spracovať  geodetick6 zameranie skutkového stavu stavby so spracovaním polárnych sáradníc pre 
vynesenie do programu MICROSTATION (digitálna mapa) s vynesením do s6boru *dgn (mimo 
vytlačenia na papieri).Pred spracovanim konzultovať  s Ing.Vaškovou —správcom GIS-u na SEVAK-u. 
17)Po zrealizovani stavby vyznačiť  všetky zmeny pokládky potrubia oproti p6vodnému návrhu do 
projektu skutočného vyhotovenia stavby. 
18)0dsalasenie materidlu prediženia verejného vodovodu I-IDPE PE 100 RC D 110x6,6 mm, SUR 
17, PN 10. 

Kanalizácia : 
S vydanim stavebného povolenia na stavbu na par. Č. 7196/1 k.6. čadca s6 hlasime, za dodržania 
nasledovných podmienok: 
1)Kolaudácia a uvedenie kanalizácie do prevádzky musia byt' časovo zosOladené s intenzifikáciou 
ČSOV U Jančdka. Bez zrealizovanej rekonštrukcie Čsov U Jančáka nie je možné dat' do prevádzky 
navrhovan6 kanalizáciu. 
2) Predložif a odsúhlasif s HS kanalizácie plan organizácie vystavby v ktorom bude 
upresnené ako bude nakladan6 so splagkovými odpadovymi vodami počas realizácie 
stavebných prác z rodinných domov ktoré sú napojené do jestvujúcej kanalizácie, ked'že 
d6jde k jej rekongtrukcii. 
3)stavbou d6jde ku kolízii s jestvujúcimi podzemnými vedeniami — rozvodne potrubie /E 1, 
splagková kanalizácia PVC DN 300. V záujmovej oblasti sa taktiež nachádzajt1 vodovodne 
a kanalizačné pripojky pre jednotlivé nehnuternosti, ktoré nie sú v správe SEVAK-u. 
4)Pred zahájenim stavebných prác stavebnik požiada o vytýčenie podzemných vedeni, ktoré 
sa nachádzajú v zdujmovom územf a zabezpečf, aby pri realizácii VK a KP bola dodržaná 
STN 73 6005 pri súbehu a križovani s ostatnými vedeniami. 
5) Počas stavebných prác a pri dotyku stavby s VV a VK dodržiavat' minintálne vzdialenosti určené 
k ochrane vodovodného a kanalizačného potrubia v zmysle zdkona č. 442/2002 Z.z. o verejnych 
vodovodoch (d'alej len VV) a verejných kanalizáciách (d'alej len VK) § 19 ods. 2, ktorý vymedzuje 
pdsmo ochrany VV VK v šfrke 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany. 
6)Do VK zaástiť  len splaškové odpadové vody (d'alej len OV). Kvalita vypášťaných OV must 
zodpovedať  stanoveným limitom znečistenia uvedenych v kanalizačnom poriadku VK Čadca. 
7) Ods6hlasujeme materiál prediženia verejnej kanalizácie PVC hladké pinostenné DN 300 SN 8 DN 
300 mm. 
8)Kanalizačné šachty musia byf vodotesné. Poklopy na šachtách osadiť  bez otvorov, aby sa zabránilo 
vnikaniu povrchových v6d do VK. 
9)V rámci stavby riešiť  aj likvidáciu existuj6cich nefunkčných potrubf, poklopov a kanalizačných 
šácht. 
10) Lcilko a obsyp vodovodného potrubia zrealizovať  pieskom, resp. Štrkopieskom s vellosťou zŕn 
max. 8 mm. 
11) Zdvihnáť  do úrovne budíicej nivelety komunikácie všetky pripadne poklopy vodovodu 
a kanalizácie. Ich funkčnosf preveriť  pri kolaudácif stavby za pr ftomnosti pracovnika SEVAK-u. 
12) Novovybudované prediženie verejnej kanalizácie bude uvedené do prevádzky až po stavebnom 
ukončení, skolaudovaní, po 6spešných skáškach vodotesnosti kanalizácie a podpísaní zmluvy 
o prevádzkovaní kanalizácie medzi zainteresovanými stranami. 
13) Počas stavebných prác prizvať  technický dohl'ad SEVAK-u. 0 výsledkoch skášok napísať  
&imam do stavebného dennika, ktorý bude slaliť  ako podklad pre vydanie užívacieho povolenia 
stavby. Do doby kolaudácie stavby nebude novovybudované potrubie splaškovej kanalizácie 
prepojené na existujitcu sieť. 
14) Splašková kanalizácia , ktorý bude vybudovaný v cudzom investorstve bude považovaný za 
rozšfrenie verejnej kanalizácie , preto všetky zmeny bud6 riešené uzatvorením prislušnej zmluvy 
v časov ej súvislosti s priebehom stavby. 
15) Vybudovan6 verejnit kanalizáciu odovzdať  s príslušnymi dokladmi do prevádzky SEVAK-i do 
15 dni od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Vyhotoviť  protokol o odovzdaní 
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a prevzati stavby, ktorý bude súčasťou zmluvy o odovzdanf VK, v ktorom bude dohodnutý spôsob 
a termin ostrého napojenia na verejrn1 kanalizáciu. 
16) Vlastné (ostré) dopojenie navrhovaných prfpojok na VK bude možn6 až po vybudovani, 
stavebnom ukončeni, skolaudovani, po thpešnych sldiškach vodotesnosti kanalizácie a podpisani 
zmluvy o prevddzkovani VK medzi zainteresovanými stranami. 
17) Dodávater (zhotovitel) stavby must nim. 30 dni vopred prerokovat' na prislušnom Oseku 
prevádzky prepojovacie práce na existujficu kanalizáciu. Tieto budit vykonané za tičasti SEVAK-u 
na základe objednávky s terminom realizácie. 
18) Spracovať  geodetické zameranie skutkového stavu stavby so spracovanim polámych súradnic pre 
vynesenie do programu MICROSTATION (digitálna mapa) s vynesenim do sáboru *dgn (mimo 
vytlačenia na papieri).Pred spracovanfm konzultovať  s Ing.Vaškovou —správcom GIS-u na SEVAK-u. 
19) Po zrealizovani stavby vyznačiť  všetky zmeny pokládky potrubia oproti pôvodnému návrhu do 
projektu skutočného vyhotovenia stavby. 

h) Regionálny úrad verejného zdravotnictva, Ul. Palárikova 1156, 022 01 Cadca, č j . RH-2178/2017, 
zo dňa 06.12.2017:  

so stavebným zámerom salasime, pričom upozorňujeme na skutočnosť, že je nutné počas výstavby 
objektov zabezpečiť  plynuhl dodávku pitnej vody vrátane odvedenia splaškových vôd z dotknutych 
objektov pre podnikaterské subjekty aj pre domácnosti. 

ch) Olcresné riaditerstvo hasičského a záchranného zboru tadca, ul. A. HI inku 4, č.j. ORHS-CA1-
1238/2017, zo dfia 24.11.2017:  

S riešenim protipožiarnej bezpečnosti stavby salasime bez pripomienok. V obciach, v ktorych nie je 
vybudovaný verejný vodovod (ako zariadenie na dodávku vody na hasenie požiarov), potrebu vody 
na hasenie požiarov z,abezpeči obec, právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba iným 
spôsobom podra § 4 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečeni stavieb na hasenie 
požiarov. 

i)ENGIE Sevices a.s. Jarošova 1, Bratislava, zo &la 07.12.2017:  
ako správca verejn6ho osvetlenia mesta tadca salasime bez pripomienok. 

j)Ndrodná diarnična spoločnosť  a.s., Dilbravska cesta 14, Bratislava č j. 8985/111050/30702/2017, zo  
di% 4.12.2017:  
Voči investičnému zámeru nemdme pripomienky za dodržania nasledovnych podmienok: 
1.investor bude rešpektovať  celkový projekt dial'nice D3 tisek tadca,Bukov — Svrčinovec (taktiež 
trvalý, dočasný a ročný záber) a nebude požadovať  kompenzácie za možné obmedzenia počas 
výstavby diarnice, pripadne d'algie vplyvy z diarnice (hluk, emisie, prašnosť...) počas výstavby a po 
uvedeni diarnice do prevádzky. 
2. na stavbou dotIcnutých pozemkoch nebuda umiestnené žiadne reklamné, propagačné a informačné 
zariadenia viditern6 z budficej diarnice D3. 
3.počas vykonávania prác na uvedenej stavbe nesmie byt' priamo alebo nepriamo obmedzená alebo 
ohrozená výstavba diarnice D3 v úseku tadca,Bukov — Svrčinovec, investor si je vedomy, že počas 
výstavby diarnice D3 bude musief strpief všetky obmedzenia stavisiace s výstavbou cliarnice bez 
nároku na akékorvek kompenzácie , v pripade potreby koordinovať  práce so zhotoviterom ítseku D3. 
4. Investorovi stavby budil dotIcnuté pozemky spolu so stavebnymi objektami po dokončeni stavby 
D3 tadca, Bukov — Svrčinovec prevedené do vlastnictva a správy zmluvou o prevode vyvolanej 
investicie. 
5.V pripade akejkorvek zmeny, ktorá zasiahne do našich právom chránenych zniMv, požadujeme táto 
zmenu predložiť  na posfidenie NDS, a.s. 
6. po ukončeni stavby posIcytniiť  na CD v digitálnom formate (dwg. Alebo dgn.) skutočné 
porealizačné zameranie stavby na NDS, a.s. , odbor prfpravy diarnic a rýchlostných ciest, Dábravska 
cesta 14, 841 04 Bratislava. 
7. v pripade potreby koordinácie oboch stavieb je potrebné kontaktovať  HIS-a stavby Ing. Zoltána 
Bodnára, tel.č. 0914778139. 
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k)Gnotec Čadca. s.r.o. PodzAvoz 2824, zo dňa 10.11.2017:  
Salasime so vstupom a umiestnenim časti stavby na pozemok p.č. KNC 14559/223 v k.ú. Ldca, 

ktoreho sme vlastnikom. 

1)SEOYON-E-HWA Automotive Slovakia, s.r.o. , zo dňa 20.11.2017:  
Salasime so vstupom a umiestnenim časti stavby na pozemok p.č. KNC 14559/364 v k.6. Ldca, 

ktordho sme vlastnikom. 

m) investor po realizácii stavby vykoná geodetické zameranie stavby a majetko-právne vysporiada 
záber dotknutých pozemkoch jednotlivých vlastnikov. 

9. Stavebnik je povinný pred začatim prác požiadať  majitel'ov podzemných inžinierskych sietf o ich 
presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavať  ich ochranné pásma podl'a prfslugnych noriem 
a predpisov. Výkopovd prdce v ochrannom pásme podzemných vedeni a zariadeni musf stavebnik 
vykonávať  ručne, bez používania strojných mechanizmov. 

10. Pri realizacii stavby je nutné dodržať: 
- platne technick6 normy a technologicke predpisy 
- platné právne a technick6 predpisy súvisiace s ochranou pornohospodárskeho a lesného fondu 

a ochranou životného prostredia 
- platné predpisy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci 

11. Na stavbe budú použité stavebné materidly a výrobky podl'a § 47 zdkona č. 50/1976 Zb. a zdkona 
Č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znenf neskorgích predpisov. Doklady o overeni 
požadovaných vlastnosti výrobkov stavebnik predložf ku kolauddcii stavby. 

12. Stavebnik je povinný zabezpečiť  bezpečné pristupy a vjazdy ku vgetkým nehnuternostiam, ktoré 
bud' výstavbou dotknuté, ako aj zabrániť  vzniku gkôd na cudzich objektoch a zariadeniach počas 
realizdcie stavby. V pripade, že dôjde k vzniku takej gkody (o výgke rozhoduje prislugny súd), je 
stavebnik povinný uhradiť  ju v pinom rozsahu. Počas realizácie stavby stavebník zabezpečf pravidelné 
čistenie pozemných komunikácii využívaných pre staveniskovú dopravu. 

13. Stavenisko zriadiť  na plochách navrhnutých mestom Čadca, po predchddzajíicom odsalaseni 
s ich vlastnikmi. 

14. Po ukončeni stavebných prác stavebnik podá na stavebný úrad ndvrh na začatie kolaudačného 
konania podl'a § 79 zdkona Č. 50/1976 Zb. Žiadosť  dokladovat' ndležitost'ami podl'a § 17 a § 18 
Vyhlágky MŽP SR Č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykondvajú ustanovenia stavebnčho zdkona. 

15. Stavebné prdce nesmú byť  zahdjené, pokial' povolenie nenadobudne právoplatnosť  v zmysle § 52 
ods. 1 zdkona o sprdvnom konani. 

16. Odpad z výstavby likvidovať  v súlade s platným zákonom a VZN Mesta Ldca o odpadoch. 

Vgeobeené ustanovenia:  

1. Stavebné povolenie strdca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa 
nadobudnutia jeho právoplatnosti podl'a § 67 zákona Č. 50/1976 Z. 

2. Vydanie stavebného povolenia je oslobodené od správnych poplatkov.  . 
3. Stavebné povolenie a projekt stavby sú evidovand vo vodohospodárskej evidencii pod čfslorn 

74/2017. 
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Odôvodnenie 

Stavebnik, Mesto tadca, v zastúpera Ing. Milanom Gurom , primátorom mesta , IČO 
00313971, podal dim 113.11.2017 na tunajgom gpecidlnom stavebnom (wade, žiadost' o vydanie 
stavebného povolenia na vodnú stavbu „Technickd infragtruktúra priemyselného parku v Čadci — 
stavebné objekty — SO 01 — Prediženie verejného vodovodu a SO 02 — Prediženie verejnej 
kanalizácie (§ 26 zdkona Č. 364/2004 Z. z. o vodách). 

K stavebnému konaniu predložil stavebnik projektovú dokumentáciu stavby, ktorú vypracoval 
Ing. R6bert Cyprich, autorizovany stavebny inžinier v 11/2017, závazné stanovisko prfslušného 
stavebného úradu podra § 140b stavebného zdkona, listy vlastnictva, geometrický plán, k6piu 
katastrálnej mapy . Dokumentácia stavby spiňa požiadavky určené prIslušnými ustanoveniami 
stavebného zdkona. 

K projektovej dokumentácii sa vyjadrili tieto orgdny štátnej správy a organizácie: SSE-D a. s., 
žilina Č. j. 4600039723 zo dňa 14.12.2017, 	SPP Distribúcia a.s., Bratislava, 	č. j. 
TDNS/0867/2017/Ki zo dňa 06.12.2017, ŽSR, Generálne riaditerstvo, Klemensova 8, Bratislava, č.j. 
321/U11/2/2017/0420, zo dňa 30.11.2017, ŽSR, Oblastné riaditel'stvo Žilina, ul. I. mája 34, č.j. 
502/2017-SŽTS/108-1b.06, zo dňa 29.11.2017, Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 58, Bratislava, č.j. 
6611733129, zo dňa 07.12.2017, SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, žilina, č.j. 017025637/Aha a č.j. 
o 1702563/AHa zo dňa 13.11.2017, RUVZ, ul. Paldrikova 1156, čadca, č.j. RI-I-2178/2017, zo dňa 
06.12.2017, OR HaZZ, ul. A. Hlinku 4, tadca, č.j. ORHZ-CAI-1238/2017, zo dňa 24.11.2017, Engie 
Services, a.s. Jarogova 1, Bratislava, zo dňa 07.12.2017, NDS a.s., D6bravska cesta 14, Bratislava, č.j. 
, zo dňa 	,Sailas so vstupom na pozemok fi Gnotec Čadca, s.r.o, Podzávoz č. 2824, zo dňa 
10.11.2017, Súhlas so vstupom na pozemok f SEOYON E-HWA Automotive Slovakiak s.r.o., zo dňa 
20.11.2017. 

Na základe predloženej liadosti stavebny (wad oznámil začatie stavebného konania dňa 
15.11.2017 a ostatným fičastnikom konania oznámenie doručil v súlade s ustanovenfm § 26 ods. 
zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konanf, verejnou vyhláškou, vyvesenim na dobu 15 dni na 6radnej 
tabuli mesta Čadca a Okresného úradu , odboru starostlivosti o životné prostredie v Čadci. 
Ozndmenie bolo vyvesené dňa 16.11.2017 a zvesené dňa 02.12.2017. Stavebný úrad v oznámeni 
upozornil účastnikov konania, le svoje ndmietky môžu uplatniť  najneskoršie do 7 dni, inak že sa na 
ne neprihliadne. Zároveň  účastnikom konania oznámil, že m6žu nahliadnut' do podkladových 
materidloch k vydaniu stavebného povolenia , ktor6 sú zhromaždené na Okresnom (trade , odbor 
starostlivosti o livotné prostredie v Čadci, ul. Palárikova 6. 91. V zákonnej lehote svoje námietky 
uplatnili fičastnici konania: 

Pavol Privara, bytom Čadca —Podzávoz 6.2717, par. C. 5485 o výmere 310 in 2  - spoluvlastnicky 
podiel 4/5 a parc. Č. 14557/8 o výmere 60 m2 — spoluvlastnicky podiel 1/5 
Ing. Frantigek Privara, bytom Zdkopčie Stred č. 946, par. Č. 14557/8 o výmere 60 in2  — 
spoluvlastnicky podiel 1/5 
Milugka Paniakovd, rod. Privarová, Čadca — Podzávoz č. 930 — par. Č. 5485 o výmere 310 m2  — 
spoluvlastrulcky podiel 1/5 
MVDr. Alexandra Kandriková, rod. Bollovd, ul. Mierova 2163/4 Čadca- par. Č. 14557/8 — 
o výmere 60 m2, spoluvlastnicky podiel 1/5 

1:16astníci konania vzniesli ndmietku proti upusteniu od ústneho konania a proti obmedzeniu ich 
pozemkom navrhovanou stavbou. Sprdvny orgán upustil od ústneho konania v zmysle § 61 ods. 2 
stavebného zdkona, nakorko sú mu dobre zndme pomery v dotknutej oblasti, ked'že ide o z6nu 
určenú na priemyselný park a v týchto lokalitách povoroval už viaceré stavby a technolOgie. 
Parcely vo vlastníctve horeuvedených občanov (vo vel'mi malej výmere) s6 zat'ažené vecným 
bremenom, ktorao obsahom je držba a uživanie pozemku pod stavbou, vrátane práva uskutočnif 
stavbu alebo zmenu stavby, v prospech mesta Čadca. Občania sú povinný toto bremeno strpiet'. 
I napriek tomu investor po realizácii stavby vykond geodetické zameranie stavby a majetko-právne 
vysporiada zdber dotknutych pozemkoch horeuvedenych vlastnikov. 
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Spravny organ povaluje týmto namietky účastnikov konania za vysporiadané. 
Pripomienky uvedené v stanoviskitch, ako aj pripomienky uplatnené v stavebnom konani sú zahmut6 
do podmienok stavebného povolenia. 

V súlade s § 62 stavebn6ho zákona v stavebnom konani, stavebný úrad preskúmal či 
predloženi dokumentácia spifia požiadavky týkajúce sa verejných zaujmov, predovgetkým ochrany 
livotného prostredia, ochrany zdravia a života rudi a či zodpovedá vgeobecným technickým 
požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zakonom a osobitnými predpismi. 
Stavebný úrad vzal pri rozhodovani o stavebnom povoleni do úvahy príslugné ustanovenia stavebného 
zákona a vyhlágky MŽP SR Č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebn6ho 
zákona, ako aj vgetky ďalšie súvisiace predpisy. 

V priebehu sprivneho konania neboli zo strany účastnikov konania vznesen6 také 
pripomienky, ktor6 by branili vydaniu stavebného povolenia , navrhnuté riegenie nepogkodzuje 
vodohospodarske a ani iné zaujmy a je v súlade s platnou legislativou. 
Vzhradom na vyggie uvedené, rozhodol vodohospodársky organ tak, ako je uvedené vo výrokovej 
časti rozhodnutia. 

Pou č enie 

Proti tomuto rozhodnutiu je mane podra § 53 zákona Č. 71/1967 Zb. o sprivnom konani 
v mad neskorgich zmien a dopineni, podať  odvolanie v lehote 15 dni odo dria jeho doručenia na 
Olcresný úrad tadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca. 
Toto rozhodnutie je vylúčené z preskúmania súdom podra § 248 písm. d) zákona 6.99/1963 Zb. 
v z,neni zákona Č. 424/2002 Z. z.. 

Ing 	le a Jurogkova 
vedfica odboru 

Doruču'e sa: 
Mestský úrad tadca, Námestie slobody 30, 022 01 tadca 
tepcova Maria, Podzávoz Č. 141, 022 01 tadca 
Privara Frantigek, Stred Č. 946, Zákopčie 
Privarová Frantigka, Hviezdoslavova 2018/17, 022 01 tadca 
Privara Pavol, Podzavoz 2717, 022 01 tadca 
Cholujová Magdal6na, A. Bernolika Č. 2051, 022 01 tadca 
Kandrikova Alexandra, Mierovi 2163/4, 022 01 tadca 
Kondek Jozef, A. Hlinku 16/23, 022 01 tadca 
Kubalikova Jana, Podzavoz 1913, 022 01 tadca 
Paniaková Miluša, PodzAvoz Č. 930, 022 01 tadca 

Doručuje sa dotknutým orgánom a organizaciam:  
SSE — Distribúcia a.s. Republiky Č. 5, 010 01 žilina 
SPP-Distribúcia Žilina, Závodski cesta 26/2949, 010 01 Žilina 
Slovak Telecom a.s. Pogtová 1, 010 01 Žilina 
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SEVAK, a.s. B6rická 1960, 010 57 Žilina 
Okresné riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca 
Regionálny (mad verejného zdravotnictva , Palárikova 1156, 022 01 Čadca 
ENGIE Services a.s. , Kysucká cesta 16/c, 010 01 žilina 
Železnice SR, Oblastné riaditel'stvo, ul. I. maja č. 340, 010 01 žilina 
železnice SR, Generálne riaditel'stvo, Klemensová 8, 813 61 Bratislava 
Národná diarničná spoločnosf a.s. Dilbravska cesta 14, 841 04 Bratislava 
Gnotec s.r.o. , Podzávoz 2824, 022 01 Čadca 
Seyon e-HWA Automotive Slovakia, s.r.o. Povalská Bystrica 
OĹJ Čadca, odbor starostlivosti o ŽP, OPaK, OH 

Ostatným fičastnikom konania sa oznámenie doručuje v súlade s ustanovenim § 26 ods. 2 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani, verejnou vyhláškou, vyvesenim oznámenia na 
dobu 15 dni na firadnej tabuli Mesta Čadca a Okresného laradu, odboru starostlivosti 
o životné prostredie v Čadci. 

Toto oznámenie musi byf vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklým. Posledný 
deli tejto lehoty je dilom doručenia. 

MESTO ČADCA 
-61- 

Vyvesené dria   S -/\  •  )`  9   
(dátum,pečiatka,podpis oprávnenej osoby) 
osoby) 

Zvesené dŕía 	  
(dátum,pečiatka,podpis oprávnenej 

Správny poplatok: stavebnik je oslobodený od platenia správnych poplatkov.  .  
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