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V Čadci dňa 12.05.2016

STAVEBNÉ

POVOLENIE
......

'~'"

...

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podl'a §.117.~ákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znenineskorších predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podl'a § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie,
ktorú podal
CADevelop, s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca
(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podl'a § 66 stavebného zákona a § 10
vyhlášky Č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
stavebné

povolenie

na stavbu
Bytové domy
(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. Č. 15298/42 v katastrálnom území Čadca.
Popis stavby:
Dokumentácia rieši novostavbu 3 bytových domov s 6 nadzemnými podlažiami a 2 čiastočne
podzemnými podlažiami. Bytové domy sú dispozične rovnaké. Na 2 pp sa nachádzajú štyri bytové
jednotky, spoločné priestory - pivnice, chodba. Na 1 pp sa nachádza 5 bytových jednotiek a spoločné
priestory - chodba a pivnice. Na 1 NP sa nachádza 6 bytových jednotiek, spoločné priestory - pivnice,
hlavný vstup a chodba. Na zvyšných nadzemných poschodiach sa nachádza po 6 bytových jednotiek
a chodba. Objekt bude napojený na verejnú NN sieť, verejný vodovod a kanalizáciu. Objekty budú
vykurované z centrálneho vykurovania Mestskej teplárenskej spoločnosti a.s.
Objektová skladba povol'ovanej stavby:
SO 101 Novostavba bytového domu "A"
SO 102 Novostavba bytového domu "B"
SO 103 Novostavba bytového domu "C"
SO 104 Vodovodná prípoj ka
SO 105 Kanalizačná prípoj ka splašková
SO 106 Kanalizačná prípoj ka dažďová
SO 107 NN prípoj ka
SO 109 Verejné osvetlenie
SO 110 Detské ihrisko
SO 111 Detské ihrisko
SO 112 Viacúčelové ihrisko
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SO !1.) Sadové úpravy
O ~08, Spevnené plochy, SO 05 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 06 ROB:l-"'-;e verejnej
kanalizácie - nie sú predmetpm tohoto stavebného povolenia, sú riešené špeciálnyc;' stavebnými
úradmi
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bytová jednotka A: 40,65 m
2
bytová jednotka B: 48,93 m
2
bytová jednotka C: 48,93 m
2
bytová jednotka D: 40,65 m
2
spoločenské priestory pivnice, chodba: 183,56 m
2
celková úžitková plocha: 362,72 m
1. pp
2
bytová jednotka A: 40,91 m
2
bytová jednotka B: 48,93 m
2
bytová jednotka C: 48,93 m
2
bytovájednotka D: 40,91 m
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2
c~iková úžitková plocha: 348,32 m
.
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1. NF
2
bytová jednotka A: 40,91 m
2
bytová jednotka B: 48,93 m
2
bytová jednotka C: 48,93 m
2
bytová jednotka D: 40,91 m
2
bytová jednotka E: 35,39 m
2
bytová jednotka F: 35,39 m
2
spoločenské priestory, pivnice, vstup, chodba: 90,19 m
2
celková úžitková plocha: 340,65 m
l.NP
2
bytová jednotka A: 40,91 m
2
bytová jednotka B: 48,93 m
2
bytová jednotka C: 48,93 m
2
bytová jednotka D: 40,91 m
2
bytová jednotka E: 69,79 m
2
bytová jednotka F: 69,29 m
2
spoločenské priestory, chodba: 27,~5 m
celková úžitková plocha: 346,0 l m"
3. NP
2
bytová jednotka A: 40,91 m
2
bytová jednotka B: 48,93 m
2
bytová jednotka C: 48,93 m
2
bytová jednotka D: 40,91 m
2
bytová jednotka E: 69,79 m
2
bytová jednotka F: 69,29 m
2
spoločenské priestory, chodba: 27,25 m
2
celková úžitková plocha: 346,0 l m
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4.NP
bytová jednotka A: 40,91 m2
bytová jednotka B: 48,93 m2
bytová jednotka C: 48,93 m2
bytová jednotka D: 40,91 m2
bytová jednotka E: 69,79 m2
bytová jednotka F: 69,29 m2
spoločenské priestory, chodba: 27,25 m2
celková úžitková plocha: 346,01 m2
5.NP
bytová jednotka A: 40,91 m2
bytová j ednotka B: 48,93 m2
bytová jednotka C: 48,93 m2
bytová jednotka D: 40,91 m2
bytová jednotka E: 69,79 m2
bytová jednotka F: 69,29 m2
spoločenské priestory, chodba: 27,25 m2
celková úžitková plocha: 346,01 m2
6.NP
bytová jednotka A: 40,91 m2
bytová jednotka B: 48,93 m2
bytová jednotka C: 48,93 m2
bytová jednotka D: 40,91 m2
bytová jednotka E: 69,79 m2
bytová jednotka F: 69,29 m2
spoločenské priestory, chodba:35,67 m2
celková úžitková plocha: 354,43 m2
SO 101 Novostavba bytového domu "A"
• stavba bude nepravidelného pôdorysného tvaru max. rozmerov 16,45 x 28,70 m,
• porovnávacia rovina ± 0,000 = 478,500 m n.m. podlaha LNP
• výška najvyššieho bodu strechy je 18,500 m od porovnávacej roviny,
SO 102 Novostavba bytového domu "B"
• stavba bude nepravidelného pôdorysného tvaru max. rozmerov 16,45 x 28,70 m,
• porovnávacia rovina ± 0,000 = 477,000 m n.m. podlaha LNP
• výška najvyššieho bodu strechy je 18,500 m od porovnávacej roviny,
SO 103 Novostavba bytového domu "C"
• stavba bude nepravidelného pôdorysného tvaru max. rozmerov 16,45 x 28,70 m,
• porovnávacia rovina ± 0,000 = 476,000 m n.m. podlaha LNP
• výška najvyššieho bodu strechy je 18,500 m od porovnávacej roviny,
Napojenie stavby na inžinierske siete:
• rozšírenie verejného vodovodu je navrhnuté z HDPE SDR 17 PN 10 d 11Ox6,6 mm v dÍžke 105 m
s osadením 1 koncového nedzemného hydrantu D 110. Napojenie navrhovaného VV bude na
jestvujúci VV DN 150 LT navrtávacím pásom HA WLE s s prírubovým výstupom 150/1 OO
a traťovým uzáverom s poklopom. Bytové domy budú zásobované samostatnými prípojkami so
spoločnou vodomernou šachtou z navrhovaného predlženého VV. Vodovodná šachta bude osadená
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do vzdialenosti cca 2,0 m od VV. Samostatné 3 VP sú navrhnuté HDPE 100 SDR ll/PN
63x5,8 mm v celkovej dlžke 86,0 m
•

16 d

rozšírenie verejnej kanalizácie je navrhnuté z PVC, SN8 D 3l5xll,4 mm DN 300 PVC v dlžke
136 m s osadením sútokovej šachty Kl na verejnej kanalizácii DN 300 BT. Na trase kanalizačného
potrubia budú osadené revízne kanalizačné šachty betónevé typové DN 1000 KŠl-KŠ5. Poklopy
budú liatinové BEGU pre zaťaženie D400. Pri výstavbe budú zhodovené kanalizačné prípojky pre
bytové domy s vyvedením 1,0 m za hranicou pozemkov
zaslepené zátkou. Kanalizačné prípojky
budú z materiálu PVC SN8 DN 200 v počte 3 ks. Na KP budú osadené revízne kanalizačné šachty.
Do verejnej kanalizácie budú odvádzané zrážkové vody zo striech a ciest, dažďové vody z ciest
budú odvádzané samostatnou dažďovou kanalizáciouP.Y9'.P.N ~fOO v dížke 113 m so zaústením do
plánovanej VK
.....:','

a

•

napojenie NN prípojok bude zjestvujúceho NN distribučného káblového rozvodu na pozemku
investora. Projektová dokumentácia uvažuje s 3 NN prípojkami - každý bytový dom bude mať
vlastnú NN prípojku, nový NN prívod, rozvádzač elektrického merania pre 45 ks bytov + 1 ks
spoločné priestory + 1 ks výťahu.
. . ..
;

•

vykurovanie je navrhnuté ústredné,
teplárenskej spoločnosti a.s.

bude zabezpečené

z centrálneho

vykurovania

Mestskej

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom
v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byt' vykonané bez predchádzajúceho povolenia
stavebného úradu.
2. Pred začatím
a geológom.

výkopových

prác na stavbe

posúdiť

navrhnuté

zakladanie

3. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce
a technických nariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

stavby

statikom

sa bezpečnosti

4. Počas výstavby budú dodržiavané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie
v zmysle § 48 stavebného zákona.

práce

stavieb

5. Stavebník je povinný označiť stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch
výstavby - § 43i ods. 3 písm. bl stavebného zákona.
6. Stavba bude dokončená do 5-ich rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
7. Dažďové vody zo stavby budú likvidované na pozemku stavebníka tak, aby nespôsobovali škody
na susedných pozemkoch a nehnuteľnostiach, zaústené budú do kanalizácie.
8. Stavebník je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť stavebný
denník a tento predložit' stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.
9. Na stavbu budú použité stavebné výrobky, ktoré splňajú podmienky osobitných predpisov.
10. Podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie
stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické
činnosti.
11. Stavebník pred začatím stavebných prác zabezpečí presné vytýčenie všetkých podzemných vedení
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a zariadení, ich prípadnú ochranu podľa platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich
správcov.
12. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.
13. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný nahlásiť stavebnému
dodávateľa stavby najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia výberového konania.

úradu

14. Nakoľko ide o stavebné práce v mieste, kde je pomerne veľký pohyb osôb, stavebník je povinný
objekt zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu ich života, zdravia a bezpečnosti /oplotenie a
zabezpečenie staveniska proti vniknutiu osôbvpoužitie-ochranných
sietí a pod. - § 43i ods. 3
stavebného zákona!.
. '.'
. . .,..... ~:.;.~,'
15. Dodržať podmienky SeVaK a.s. Žilina:
• koncový nadzemný hydrantje odsúhlasený DN 80
• v prípade, že v danej lokalite nebudú postačujúce tlakové pomery dodávky pitnej vody pre
výškové budovy, je potrebné riešiť v realizačnej dokumentácii dotláčacie stanice v jednotlivých
bytových domoch
C,. '.
,'.
16. Dodržať podmienky Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti o žP:
• dodávateľ stavby, ktorý je zároveň pôvodcom odpadu bude odpad zhromažďovať tak, aby
nenarušoval estetický raz krajiny apodľa potreby zabezpečí jeho okamžité zneškodnenie
• nevyužiteľné odpady budú zneškodnené skládkovaním na skládke, ktorá má udelený súhlas na
prevádzkovanie v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, príp. integrované povolenie v
zmysle zákona Č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v znení neskorších predpisov
• nevyužitý odpad ponúkne na materiálové zhodnotenie inému v tom. prípade, ak nový držitel
odpadu bude mať povolenie príslušného stavebného úradu na terénne úpravy alebo využitie územia
podľa stavebného zákona v znení neskorších predpisov
• investor stavby ku kolaudácii stavby predložiť doklady od dodávateľa stavby (držiteľa odpadov) o
spôsobe nakladania s odpadmi počas realizácie stavby
• pri stavebných prácach dbať o ochranu existujúcej okolitej zelene '
• v prípade nevyhnutného a odôvodneného výrubu drevín a krovín rastúcich na stavebnom pozemku
je v zmysle § 47 ods. 3 zákona nutný súhlas orgánu ochrany prírody (Mesto Čadca)
• do kolaudácie stavby zrealizovať vegetačné úpravy okolia stavieb podľa projektu SO 113 Sadové
úpravy, pričom na výsadby použiť kvalitný sadbový materiál, počas prvých 3 rokov zabezpečovať
pravidelnú intenzívnu starostlivosť o výsadby (mechanická ochrana sadeníc, ich zálievka,
prihnojenie, prekrytie na zimu, mechanické odstraňovanie buriny a ničenie príp. inváznych druhov)
a prípadný vyhynutý sadbový materiál nahradiť vhodnými druhmi
• prebytočnú výkopovú zeminu neukladať do alúvii miestných tokov ana podmáčané lokality, aby
nedošlo k zasypaniu prípadných biotopov európskeho alebo národného významu, v prípade, že
prebytočná zemina nebude využitá v rámci dotknutej stavby zlikvidovať ju na riadenej skládke
TKO.
17. Stavebník bude rešpektovať podmienky Krajského pamiatkového úradu Žilina
•
termín zahájenia výkopových prác v súvislosti s predmetnou stavbou písomne ohlásiť najmenej
s týždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu v Žiline
• podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona v prípade zistenia, resp.
narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za
vykonávanie prác ihneď nález ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu v Žiline. Nález ponechať
bez zmeny až do obhliadky pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou
osobou. Do obhliadky pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné
opatrenia na záchranu nálezu, zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu
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a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s pamiatkovým úradom.
Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí
iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu
18. Stavebník je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prác na objekte udržiavať v čistote
komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistiť po každom znečistení. V prípade ich
poškodenia stavebnými strojmi je stavebník povinný tieto na vlastné náklady a okamžite uviesť do
pôvodného technického stavu.
19. Stavebníkovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác slúžiť iba
pozemky, ktoré sú v jeho vlastníctve. V prípade potreby zásahu clo verejných plôch v súvislosti s
výstavbou objektu je stavebník povinný predreálizácioúvyžiadáť
'si súhlas MsÚ v Čadci, referát
dopravy.
.
Oo

:',

'

20. 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
21. 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 náhrade škody.
22. Ku kolaudácii stavby stavebník predloží okrem iného porealizačné zamerania vybudovaných
inžinierských sieti a stanovisko Technickej inšpekcie k vyhradeným technickým zariadeniam (k
realizačnému projektu)
23. Stavebník je povinný v zmysle zákona Č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budova o
zmene a doplnení niektorých zákonov predložiť ku kolaudácii stavby energetický certifikát
vypracovaný oprávnenou osobou.
24. Povolená stavba podlieha kolaudácii.
Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
CKN 15298/42 v k.ú. Čadca - ostatné plochy
Projektovú dokumentáciu vypracoval:
AD-Projection, s.r.o., UHluška súp. Č. 1197,02201

Čadca - Ing. arch. Jaroslav Ondrašina

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Námietky účastníkov konania neboli v konaní vznesené, pripomienky a podmienky dotknutých
orgánov boli akceptované a sú zapracované do podmienok pre uskutočnenie stavby vo výroku
rozhodnutia.
K stavbe sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány:
Mestská teplárenská spoločnosť a.s., Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v
Čadci, Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Regionálny úrad verejného
zdravotníctva Čadca, Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina, Slovak Telekom a.s. Žilina,
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Žilina, MsÚ Čadca
Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52
ods. 1 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
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Stavebné povolenie stráca platnosť ak do dvoch rokov
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona.

odo dňa nadobudnutia

jeho

Stavba nie je v zásadnej kolízii s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (ÚPN
mesta Čadca) schválenou uznesením mestského zastupiteľstva č. 96/2007 na zasadnutí dňa 27.07.2007
a jej následovnými zmenami a doplnkami.
.
ODÔVODNENIE
Stavebník EDO TRADING s.r.o., Slovanská cesta 203,02201 Čadca podal žiadosť na vydanie
stavebného povolenia pre stavbu: "Bytové domy" na pozemku register "C" parc. Č. 15298/42 v
katastrálnom území Čadca. Uvedeným dňom bolozačatéstávetíríékonanie.
Na predmetnú stavbu bolo
vydané územné rozhodnutie Mestom Čadca dňa 07.12.2015, č.j. vbi6713/2015/Mu.
Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný
zákon"), oznámilo v súlade s ustanovením § 61 ods- 1 stavebného zákona začatie stavebného konania a
súčasne nariadilo na prerokovanie predloženejžiados~iO:).Ístne:pojednávanie
spojené s miestnym
zisťovaním na deň 15.01.2016 so stretnutím pozvaných na'Mestskom úrade v Čadci. Nakoľko sajedná
o rozsiahlú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, týmto bolo oznámenie doručené verejnou
vyhláškou § 26 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Oznámenie bolo vyvesené po dobu
15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci. Účastníci stavebného konania boli upozornení, že
môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V
rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie, inak podľa § 61 ods. 6
stavebného zákona sa považuje ich stanovisko za kladné.
Na ústnom konaní bolo Mestu Čadca oznámené, že došlo k zmene stavebníka stavby "Bytové
domy" na pozemku register "C'' parc. Č. 15298/42 v katastrálnom území Čadca z pôvodného EDO
TRADING s.r.o., Slovanská cesta 203, 022 01 Čadca, IČO 36869996, na nového stavebníka
CADevelop, s.r.o., Palárikova 76,02201 Čadca, IČO 50062191.
Zároveň stavebník doložil výpis z listu vlastníctvač.
13844,·kde je uvedený pozemok, na
ktorom sa má predmetná stavba uskutočniť. Čo sa týka geologického posúdenia stavby, stavebný úrad
zaviazal stavebníka podmienkou Č. 2. vo výroku tohto rozhodnutia pred začatím výkopových prác na
stavbe posúdiť navrhnuté zakladanie stavby statikom a geológom.
V priebehu stavebného konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne námietky,
pripomienky a podmienky dotknutých orgánov boli akceptované a sú zapracované do podmienok pre
uskutočnenie stavby vo výroku tohto rozhodnutia.
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

splňa základné požiadavky na stavby stanovené § 43d a § 47 stavebného

zákona.
Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.
Stavba nie je v zásadnej kolízii s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (ÚPN
mesta Čadca) schválenou uznesením mestského zastupiteľstva Č. 96/2007 na zasadnutí dňa 27.07.2007
ajej následovnými zmenami a doplnkami.
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POUČENIE
Podľa § 53 a 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno
proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa:
Mestský úrad, oddelenie dopravy, ÚP, stavebného poriadku, výstavby, rozvoja mesta a služieb,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca!. Toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom podľa zákona
Č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení z' ." a Č. 424/2002 Z.z., pokial' nebol vyčerpaný
riadny opravný prostriedok.
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Doručí sa:
Účastníci konania
1. CADevelop, s.r.o., Palárikova 76, 022 0.1 Čadca
2. AD-Projection, s.r.o., UHluška súp. Č. 1197,022 Ol .Čadca
.
3. vlastníci stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite Čadca, u Sihelníka - Raková
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Ostatným účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4
stavebného zákona. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu
v Čadci.
Dotknuté orgány
4. Mesto Čadca, odd. ekonomické
5. Mesto Čadca, referát dopravy
6. Mesto Čadca, referát ŽP
7. Mestská teplárenská spoločnosť a.s., Palárikova súp. Č. 88,02201 Čadca
8. Mestský podnik služieb, Podzávoz súp. Č. 284, 022 80 Čadca
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. Č. 4, 022 01
Čadca
10. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. Č. 91, 022 01 Čadca
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. Č. 1156, 022 O 1 Čadca
12. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrickácesta súp. Č. 1960,01057 Žilina
13. Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštová súp. Č. 1,01001 Žilina
14. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. Č. 44, 825 19 Bratislava
15. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, O 1O 47 Žilina
Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň
lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENÉ DŇA:
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(n1ŠOlWlriiiU?Tmv-rri~~1~e vyvesenie a zvesenie.

Správny poplatok podl'a zákona Č. 14 /1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 60 písm. g vo výške
800.00 € bol zaplatený
Tel.: 041/4332301-4
IČO: 313971
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Fax: 041/43022 l 8
mč: 2020552974
Č. ú.: 7224-322/0200
Internet: www.mestocadca.sk
Adresa: Mestský úrad Čadca, Ná~estie slobody 30, PSČ: 022 Ol

