
 M   E   S   T   O       Č   A   D   C   A
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Č. j.: VD/2225/2011/Ča                                                                          V Čadci dňa  6.6.2011 

STAVEBNÉ POVOLENIE
       

Stavebník:   Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina
IČO  :       36 442 151

Adresa   :   Žilina, ul. Republiky 5
                  Stavebník „Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., Žilina, ul. Republiky  5“  
v zastúpení „Elektroenergetickými montážami a. s. Žilina, pri Rajčianke 6, podal žiadosť 
o vydanie stavebného povolenia pre stavbu  „ Čadca Žarec : Zahustenie DTS a NNK pre 
rezidenciu Žarec IBV, KBV, garáže“ v stavebnom konaní.

      Mesto Čadca, ako príslušný  stavebný  úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný  zákon/ v znení neskorších predpisov, prerokoval 
žiadosť stavebníka podľa  § 62 a § 63 stavebného zákona v stavebnom konaní a po preskúmaní 
žiadosti rozhodol takto: 

     Stavba:

„ČADCA ŽAREC : ZAHUSTENIE DTS A NNK PRE 
REZIDENCIU ŽAREC IBV, KBV, GARÁŽE“ 

na pozemkoch v k. ú. Čadca sa podľa § 66 stavebného zákona 

p  o  v  o  ľ  u  j  e.
 

      Na stavbu bolo Mestom Čadca vydané právoplatné územné rozhodnutie

      č.j. VD/2011/1097/Ča zo dňa 4.4.2011. 

Popis stavby

     Predmetom návrhu je Kiosková trafostanica MKP 800-GREPER s transformátorom 630 kVA, 
káblové vedenia zemným 22kV káblom AXEKVC/AR/E, s dĺžkou trasy  259 m, káblový rozvod 



zemným káblom AYKY 3x240+120mm2, s dĺžkou trasy 581m a demontáž VN vzdušného vedenia 
v dĺžke 156 m. 
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Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch v k.ú. Čadca, v súlade s podmienkami právoplatného 
územného rozhodnutia.

 Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom 
v spojenom územnom a stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez 
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

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 dodržiavané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb 
v zmysle § 48 stavebného zákona.

4. Stavba bude dokončená do 3-och rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

5. Stavebník je povinný  zabezpečiť likvidáciu odpadu, ktorý vznikne pri stavebných prácach 
vrátane prebytočnej výkopovej zeminy, uložením na riadenú skládku komunálneho odpadu 
v zmysle zákona o odpadoch a v prípade vyžiadania predložiť stavebnému úradu alebo iným 
oprávneným orgánom doklad o jeho zákonnej likvidácii. Upotrebiteľný stavebný  odpad bude 
určený na ďalšie využitie. 

6. Navrhovateľ   je   povinný   pred   zahájením  výkopových prác zabezpečiť vytýčenie všetkých 
      podzemných   vedení   nachádzajúcich   sa   na stavbou    dotknutom    území   za     odborného
      dohľadu ich správcov, prípadné križovanie podzemných vedení vykonať v súlade s platnými 

STN.

7.  Všetky pozemky dotknuté navrhovanou stavbou ihneď po jej realizácii uviesť do pôvodného
      stavu na vlastné náklady, trávnaté plochy zatrávniť.

8. Prípadné škody, ktoré vzniknú počas výstavby je navrhovateľ povinný uhradiť poškodenému.

9. Stavebník je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť 
stavebný denník a tento predložiť stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.

10. Na stavbu budú použité stavebné výrobky, ktoré spĺňajú podmienky osobitných predpisov.

11. Stavebník je povinný  pred začatím stavby zabezpečiť jej vytýčenie právnickou alebo fyzickou 
osobou oprávnenou vykonávať geografické a kartografické činnosti, stavebník je povinný 
predložiť stavebnému úradu doklad o vytýčení stavby pri kolaudácii stavby.



12. Stavebník je povinný  počas realizácie stavby udržiavať prístupovú komunikáciu  k stavenisku  
vo vyhovujúcom technickom stave. V prípade jej znečistenia je povinný  na vlastné náklady 
prevádzať jej okamžité čistenie. V prípade poškodenia prístupovej komunikácie k stavenisku 
stavebnými strojmi je povinný  uviesť komunikáciu na vlastné náklady a okamžite do 
pôvodného technického stavu.
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13. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.

14. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľom stavby budú Elektroenergetické 
montáže a. s. Žilina, ul. Pri Rajčianke 6, ktorá bude zodpovedná za odborné vedenie 
uskutočňovania stavby. 

19. Stavebnými prácami nezasahovať do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom dotknutým 
stavbou bez súhlasu ich majiteľa, správcu, neprimerane neobmedzovať práva a právom 
chránené záujmy účastníkov stavebného konania

20. Povolená stavba podlieha kolaudácii.

Projektovú dokumentáciu vypracoval:

Ing. Pavol Chaban,, EEM a. s. Žilina, pri Rajčianke 6

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:

Voči stavbe neboli vznesené námietky ani pripomienky.

Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle  § 52 
ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.  

Stavebné povolenie stráca platnosť ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho 
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona.

O D Ô V O D N E N I E

            Stavebný  úrad zahájil konanie na základe návrhu navrhovateľa obdržaného dňa 9.5.2011. 
Ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním nariadil na dňa 6.6.2011. Známym účastníkom 
konania bolo oznámenie doručené adresným spôsobom, ostatným účastníkom konania v súlade     
s § 26 ods. 2/ zák. č. 71/1967 Zb. verejnou vyhláškou.
             Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v §§ 62 a 63 stavebného 
zákona. Bolo zistené, že  uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú a ani nebudú 
ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. 
           Dokumentácia spĺňa základné požiadavky na stavby stanovené § 43d a § 47 stavebného 
zákona.
          V rámci konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené námietky ani pripomienky.
 Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

POUČENIE:



      Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno 
podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský  úrad 
v Čadci, Námestie slobody 30/.
          V zmysle § 47 ods. 4 zák. č. 71/1967 Zb. v platnom znení je toto rozhodnutie 
preskúmateľné súdom, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

                                                                                           Ing. Milan G U R A
                                                                                  primátor mesta
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Doručuje sa účastníkom konania:
1.   Elektroenergetické montáže a. s. Žilina, pri Rajčianke 6
2.   Mesto Čadca, primátor mesta
3.   EDO TRADE, s. r. o., Čadca, Slovanská cesta 203
4.   Ing. Pavol Chaban, Elektroenergetické montáže a. s. Žilina, pri Rajčianke 6
5.   Helena Majchráková, Čadca, Nám. Slobody 359
6.   Miloslav Menkyna, Žilina, Timravy 3
7.   MUDr. Ľubomír Žifčák, Čadca, Gočárova 1506/1
8.   Mgr. Jaroslav Žifčák, Čadca, Kukučínova 33/16
9.   Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova cesta 36
 
Dotknuté orgány :
1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca
2. OR Hasičského a záchranného zboru Čadca
3. Obvodný úrad životného prostredia Čadca, /OH, OO, ŠOV, ŠOPaK/
4. Obvodný pozemkový úrad v Čadci
5. Obvodný úrad v Čadci, Odbor krízového riadenia v Čadci
6. SeVaK  a. s. Žilina, Bôrická cesta 1960
7. SSE a. s. Žilina, Republiky 5
8. Slovak Telekom, a. s. RCSI, Poštová 1
9. Mestská teplárenská spoločnosť a. s. Čadca, Palárikova 1761
10. SPP – distribúcia, a. s., Regionálne centrum Sever, Žilina, Závodská cesta  26/2949
11. MsÚ Čadca, oddelenie ŽP a OH

Na vedomie :
1. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. Žilina, Ul. Republiky 5

Ostatným účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje v súlade  s ustanovením § 26 ods.2) 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní verejnou vyhláškou, vyvesením oznámenia na dobu 15 
dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, posledný
                          deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.



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

......................................................................
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom znení vo výške  66 EUR bol uhradený.

Vybavuje:  Čavajda       Tel: 041/4302231   Fax: 041/4302218     E-mail: mestkyuradcadca©stonline.sk


