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V Čadci dňa 29.01.2016

Č. j.: VD/6088/2015/Mu

STAVEBNE.

r

.P O'V O;,L E NIE

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podl~,,-,§.:1lT:z:ákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný
zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie,
ktorú dňa 02.09.2015 podal
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke' 2927/8, 010 47 Žilina,
ktorého zastupuje VeMco s.r.o., Na kopci 25, 010 01 Žilina
(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10
vyhlášky Č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
stavebné

povolenie

na stavbu
Čadca, Milošová - rekonštrukcia
(d'alej len "stavba") na pozemkoch
overenej projektovej dokumentácie.

NN siete

v k.ú. Čadca (líniová stavba) podľa situácie, ktorá je súčast'ou

Na predmetnú stavbu Mesto Čadca vydalo územné rozhodnutie pod č.j. VD/4448/2015/St
dňa 23.06.2015.

zo

Popis stavby:
Návrh rieši rekonštrukciu jestvujúceho vzdušného vedenia NN siete v Čadci - Milošová u
Kešňaka z dôvodu jeho zlého technického stavu. Trasa závesného kábla začína v NN rozvádzači TS
Milošová pod Jamkami aje navrhnutá po pravej strane štátnej cesty. Ďalej je trasa navrhnutá v krajnici
prístupovej cesty do osady U Kešňáka. Navrhovaný závesný kábel sa ukončí v navrhovanej skrini
PRIS 3.1, ktorá sa umiestní pri navrhovanom podpemom bode Č. 15 JB 10,5/15kN v osade U Kešňáka.
Dlžka trasy navrhovaného zavesného NN kábla je 680 m. Od tohto bodu sa bude realizovať
rekonštrukcia troch vzdušných vývodov závesným káblom Retilens v trase pôvodného vzdušného NN
vedenia, vrátane výmeny podpemých bodov. Existujúce domové prípojky v osade u Kešňaka, ktoré sú
prevedené holými vodičmi sa nahradia závesnými káblami. Prípojky, ktoré nemajú istenie na
podpemom bode sa dovybavia BDS. Nakoniec sa demontuje jestvujúca vzdušná sieť vrátane
podpemých bodov.
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Členenie stavby:
SO O 1 Montáž vzdušnej siete NN, závesným káblom RETILENS
SO 02 Montáž domových prípojok
SO 03 Demontáž vzdušnej siete NN
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v
stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia
stavebného úradu.
2. Stavba bude umiestnená na pozemkoch v kú, Čadca Jľíniov~.stavba)
súčasťou PD a tvorí neoddelitel'nú prílohu rozhodnutia. ".' ".. ' ,~-/:,::
3. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce
a technických nariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

podľa situácie, ktorá je

sa bezpečnosti

4. Počas výstavby budú dodržiavané všeobecné 'technické .požiadavky na uskutočňovanie
v zmysle § 48 - 53 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. Stavebník je povinný stavbu zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu života, zdravia a bezpečnosti
I§ 43i ods. 3 stavebného zákona/o
'
7. Stavba bude dokončená do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
8. Stavebník je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť stavebný
denník a tento predložiť 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
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. Za odborné vedenie uskutočňovania stavby bude zodpovedať dodávateľská organizácia.
15. Dodržať podmienky Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie:
Orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve:
'
• dodávateľ stavby, ktorý je zároveň pôvodcom odpadu bude odpad zhromažďovať tak, aby
nenarušoval estetický ráz krajiny apodľa potreby zabezpečí jeho okamžité zhodnotenie alebo
zneškodnenie,
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nevyužitený odpad zneškodniť 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
pri nakladaní s NO ( Č. 17 02 04) postupovať podľa § 40 zákona Č. 223/2001 o odpadoch,
investor stavby ku kolaudácii zabezpečí doklady od predchádzajúceho držiteľa odpadov o spôsobe
nakladania s odpadmi počas realizácie stavby a tieto predloží ku kolaudácii stavby.

Orgán ochrany prírody a krajiny:
• výkopové práce realizovať v suchom období,
• v rastlom teréne vegetačný a pôdny kryt (drny) odobrať, uložiť a po ukončení výkopových prác
spätne použiť na povrchovú úpravu vykopanej ryhy.; ~;,~.::, .
• dbať o ochranu brehových porastov miestneho potoka,
~";
• v prípade nevyhnutného výrubu drevín a krovín je vzmysle§
47 ods. 3 zákona nutný súhlas
orgánu ochrany prírody (Mesto Čadca),
• dočasné skládky piesku a obsyp káblov, príp. iného stavebného materiálu neumiesťňovať na
podmáčané lokality a ani do alúvií miestnych tokov,
;
• prebytočnú výkopovú zeminu neukladať do PJ~pových. porastov miestnych potokov a
podmáčaných lokalít, 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.
OO

:_,

••

16. Dodržať podmienky Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja, majetkového správcu cesty
III/Ol 10'79 Čadca-Milošová:
• NN kábel bude vedený za hranicou telesa cesty v zmysle zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon),
• kábel bude osadený min. 3 m od vtokovej časti priepustu,
• z dôvodu výstavby stavby nesmie byt' vykonaný zásah do telesa cesty,
• v prípade, že bude nevyhnutné vykonať zásah do telesa cesty, bude o tom infomiovaný zástupca
Správy ciest ŽSK, závod Kysuce, ktorý následne určí podmienky pre rozsah spätných úprav,
• po zrealizovaní prác musia byt' terénne úpravy uvedené do pôvodného stavu a zachované funkčné
odvodnenie cestného telesa,
• stavebné práce spojené s realizáciou stavby nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej
premávky na ceste,
.
• stavebník zabezpečí, aby počas výstavby stavby nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky stavebnou
činnosťou,
• v prípade znečistenia vozovky stavebník zabezpečí jej bezodkladné vyčistenie na vlastné náklady.
Ak tak nevykoná, čistenie zabezpečí správca cesty na náklady vlastníka (žiadateľa),
• ak dôjde k poškodeniu vozovky stavebnou činnosťou, stavebník zabezpečí jej opravu v rozsahu
určenom správcom cesty. Na práce spojené so zásahom do konštrukcie vozovky a cestného telesa
si správca vyžaduje lehotu 60 mesiacov odo dňa písomného prevzatia správcom cesty.
• v prípade potreby stavebník požiada Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií o vydanie potrebných povolení,
• v prípade označenia miesta dočasným dopravným značením počas výkonu stavebných prác si toto
stavebník zabezpečí na vlastné náklady, dočasné dopravné značenie musí byt' odsúhlasené
Okresným dopravným inšpektorátom v Čadci.
17. Dodržať podmienky Okresného úradu Čadca, odbor cestnej dopravy a PK:
• rešpektovať ustanovenia § 18 zákona Č. 135/1961 Zb. ako aj § 20 vyhl. Č. 35/1984 Zb.
• pri stavebných prácach, ktoré môžu obmedziť alebo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky spôsobenou obmedzením alebo užívaním pozemných komunikácií II. a III. triedy iným
než zvyčajným spôsobom, je stavebník povinný požiadať cestný správny orgán o povolenie na
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zvláštne užívanie pozemných komunikácií v zmysle § 8 zák. č. 135/1961 Zb. a § 11 vyhl. č.
35/1984 Zb. Stavebník je povinný rešpektovať osobitné podmienky tohto povolenia.
pri stavebných prácach, kde dôjde na určitý čas k čiastočnému alebo úplnému uzatvoreniu
premávky na pozemných komunikáciách II. a III. triedy je stavebník povinný požiadať o povolenie
na čiastočnú alebo úplnú uzávierku pozemných komunikácií cestný správny orgán v zmysle § 7
zák. Č. 135/1961 Zb. a § 10 vyhl. Č. 35/1984 .Zb., ktorou sa vykonáva zákon' o pozemných
komunikáciách, kde budú určené osobitné podmienky, za ktorých bude možné komunikáciu
uzavrieť.
pri stavebných prácach, ktoré sa svojou činnosťou dotýkajú cestného ochranného pásma
pozemných komunikácií II. a III. triedy je stavebník povinný požiadať cestný správny orgán
o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnomochrannom
pásme predmetných komunikácií
v zmysle § llods. 2 zák. Č. 135/1961 Zb. a.§ iKäds.:3'výnCC: 35/1984 Zb.
stavebník je povinný rešpektovat' d'alšie nariadenia a pripomienky, ktoré môže cestný správny
orgán doplniť v zmysle vykonania Štátneho odborného dozoru nad pozemnými komunikáciami II.
a III. triedy v zmysle § 3c ods. 1 písm. c) zák. Č. 135/1961 Zb .

. 18. Dodržať podmienky Slovak Telekom, a.s.:
• v prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal u"\ied.éhú,žl'adosť, je v kolízii so SEK Slovak
Telekom,a.s. alebo zasahuje do ochranného' pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so
zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:
• Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak
Telekom,a.s.,
• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného
vedenia,
• Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného
vedenia,
• V lokalite predmetu žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo
vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk,
0907777474
• v káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnost'ou.
• pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byt' ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
• pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
• preukázateľne oboznámi zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a
vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli najeho ochranu stanovené
• upozornení zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm
skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
• upozornení zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali
s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hÍbiace stroje)
• aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a
poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
• zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
• bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo12129
• overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá za
zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST,
• v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné
• vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
• v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si
podať žiadost' o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
• dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
o

-------------------------
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19. Dodržať podmienky SPP-distribúcia, a.s.:
• pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať spoločnosť SPP- distribúcia o
vytýčenie plynárenských zariadení v teréne,
• dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo o minimálnej vzdialenosti od plynovodu, podľa TPP
70201, TPP 702 02 a zákona Č. 251/2012 Z.z., § 79 a § 80,
• zemné pláce realizované v blízkosti plynovodu a prípojok realizovať ručne min. 1,5 m na každú
stranu od plynovodu a prípojok,
• pri obnažení, križovaní plynovodu pred obsypom a zásypom trasy, je povinnosť oznámiť tieto
práce SPP-distribúcia najmenej 3 dni vopred, aby bolo možné vykonať kontrolu plynárenského
zariadenia,
• investor zodpovedá za škody spôsobené. fledodržal1j.rn.:-.Í?~V~l]ll.ostí,
v prípade poškodenia alebo
poruchy plynárenských zariadení z titulu vyonávania stavebných prác, budú tieto na náklady
investora odstránené pracovníkmi SPP-distribúcia, a.s.,
• v prípade križovania elektrickej prípojky a plynového potrubiadodržať vzdialenosť medzi
povrchmi sietí min 0,2 m a kábel musí byť uložený v chráničke presahujúcej plynovod 1,0 m na
každú stranu. V súbehu elektrického kábla a plynovodu dodržať vzdialenosť 0,6 ID medzi povrchni
sietí.'
..
,
.,

i.

20. Pri realizácii stavebných prác minimalizovať negatívne vplyvy uskutočňovania stavby na susedné
pozemky, trvalé porasty a stavby.
21. 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 .
22. 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.
23. Povolená stavba podlieha kolaudácii.
Projektovú dokumentáciu vypracoval:
VeMco s.r.o., Na kopci súp. č. 25, 010 01 Žilina
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Zo strany účastníkov konania neboli v konaní vznesené žiadne námietky ani pripomienky.
Podmienky dotknutých orgánov boli akceptované a sú zapracované do podmienok pre uskutočnenie
stavby vo výroku rozhodnutia.
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
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona.
Stavba bola umiestnená územným
VD/4448/20l5/St zo dňa 23.06.2015.

rozhodnutím

vydaným

odo dňa nadobudnutia

Mestom

Čadca

pod

jeho

č.j.

Stavba nie je v kolízii s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (ÚPN mesta
Čadca) schválenou uznesením mestského zastupiteľstva č. 96/2007 na zasadnutí dňa 27.07.2007.
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ODÔVODNENIE
Mesto Čadca obdržalo od navrhovateľa: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri
Rajčianke 2927/8,01047
Žilina, ktorého zastupuje VeMco s.r.o., Na kopci 25, 010 01 Žilina, žiadosť
na vydanie stavebného povolenia pre stavbu: Čadca, Milošová - rekonštrukcia NN siete (ďalej len
"stavba") na pozemkoch v k.ú. Čadca (líniová stavba). Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Predmetná stavba bola umiestnená územným rozhodnutím vydaným Mestom Čadca pod č.j.
VD/4448/2015/St zo dňa 23.06.2015.
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") v súlade s § 610ds.1 stavebného zákona. oznámilo ~dň~.24...092015 začatie stavebného konania
všetkým známym účastníkom konania a dotkm.itýmäq~árióth'~,rdňa-22..10.2015 vykonalo ústne konanie
spojené s miestnym zisťovanírp. .. Ostatným účastníkom bolo konaríle oznámené verejnou vyhláškou
podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona.
Z výsledkov ústneho konania zo dňa 22.102015 došlo k zmene projektovej dokumentácie,
pričom zemné vedenie bolo nahradené vzdušným v-pôvodnej trase podľa projektovej dokumentácie.
Z uvedeného dôvodu Mesto Čadca, ako príslušný stavebný úrad zaslal účastníkom konania ako
aj dotknutým orgánom oznámenie o tejto zmene a určil lehotu na oboznámenie sa účastníkov konania
a dotknutých orgánov s podkladmi rozhodnutia.
Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona. Bolo
zistené, že uskutočnením stavby ajej budúcim užívaním nie sú a ani nebudú ohrozené práva
a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Námietky zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov. neboli v konaní vznesené,
pripomienky boli akceptované a sú zapracované do podmienok pre uskutočnenie stavby vo výrokovej
časti rozhodnutia.
Dokumentácia

splňa

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

zákona.
Projektová dokumentácia predložená pre stavebné konanie je v súlade s územným rozhodnutím
vydaným Mestom Čadca pod č.j. VD/2174/2015/Mu zo dňa 16.042015.
Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.
Stavba nie je v kolízii s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (ÚPN mesta
Čadca) schválenou uznesením mestského zastupiteľstva Č. 96/2007 na zasadnutí dňa 27.072007.
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 a SP, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/o Toto rozhodnutie nie
je možné preskúmať súdom podľa zákona č.99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona Č.
424/2002 Z.z., pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.
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Ing. Milan URA
primátor mesta

--

Č.sp. VD/6088/2015/Mu
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Príloha:
• overená projektová dokumentácia
Doručí sa:
Účastníci konania
1. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, O1O47 Žilina
2. VeMco s.r.o., Na kopci súp. Č. 25, 010 01 Žilina
3. vlastníci pozemkov alebo stavieb v trase líniovej stavby podľa geodetického zamerania
4. Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja, Komenského súp. Č. 48, all 09
Žilina
............

Nakol'ko sa jedná o líniovú' stavbu s vel'kým počtom účastníkov konania, týmto sa rozhodnutie
doručuje verejnou vyhláškou § 69 ods. 2 stavebného zákona. Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu
15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci a Obecného úradu na Zákopčí.

Dotknuté orgány
5. MsÚ Čadca, referát dopravy
6. MsÚ Čadca, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva
7. Okresné riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. Č. 4, 022 Ol
Čadca
8. Okresné riaditel'stvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Čadca, Palárikova súp. Č.
977, 022 Ol Čadca
9. Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Slovenských dobrovol'níkov
súp. Č. 1082,022 Ol Čadca
10. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. Č. 91,022 Ol Čadca
ll. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960, Ol O 57 Žilina'
12. Slovak Telekom a.s., ReSI, Poštová súp. Č. 1,01001 Žilina
13. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. Č. 44, 825 19 Bratislava
14. Stredo slovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. t'2927/8, 010 47 Žilina

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň
lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
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Správny poplatok podl'a zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 60 písm.g vo výške
100.00 € bol zaplatený.
Tel.: 041/4302214
IČO: 313971
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Fax: 041/4302218
DIČ: 2020552974
Č. ú.: 7224-322/0200
Internet: www.mestocadca.sk
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 Ol

