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ČADCA
Čadci dňa 10.03.2015

Č. j.: VD/260/2015/Mu

STAVEBNÉ'

P,()·V~O·LE NIE

".•.. :..

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podl'a § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný
zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podl'a § 62 stavebného .zákona žiadosť o stavebné povolenie,
ktorú dňa 12.01.2015 podal
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,01047
ktorého zastupuje Elspol- SK, s.r.o., Ľ.Štúra 778/46, 029 01 Námestovo

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 - Podzávoz - zahustenie DTS - JOKO a nové OM, ZA - 7121
(ďalej len "stavba") na pozemku líniová stavba: register "C" parc.
Č. 9043,9044,9045
v katastrálnom území Čadca.
Stavba bola umiestnená územným
VD/5114/2014/Mu zo dňa 08.12.2014.

rozhodnutím

Č.

7066, 14670/1, register "E" parc.

vydaným

Mestom

Čadca

pod

č.j.

Stavba obsahuje:
Projektová dokumentácia rieši VN prípojku, odbočením zo vzdušného vedenia z jestvujúcej linky Č.
233, ktorá bude vedená do novonavrhovanej kioskovej trafostanice umiestnenej na pozemku p.č. CKN
7066 v k.ú. Čadca. Z trafostanice bude vedení NN rozvod dí. 6 m do navrhovanej RS 1, ktorá bude
vybudovaná vedl'a trafostanice.
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podl'a projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v
stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia
stavebného úradu.
2. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce
a technických nariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

sa bezpečnosti

práce
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3. Počas výstavby budú dodržiavané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie
v zmysle § 48 - 53 stavebného zákona.

stavieb

4. Stavebník je povinný označiť stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch
výstavby - § 43i ods. 3 písm. bl stavebného zákona.
5. Stavebník je povinný stavbu zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu života, zdravia a bezpečnosti
loplotenie a zabezpečenie staveniska proti vniknutiu osôb, použitie ochranných sietí a pod. - § 43i
ods. 3 stavebného zákona/o
6. Stavba bude dokončená do dvoch rokov od nadobudnutiaprávoplatnosti
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tohto rozhodnutia.
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7. Stavebník je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d fstavebného zákona viesť stavebný
denník a tento predložiť stavebnému úradu pri kolaudácii stavby:
i:

8. Na stavbu budú použité stavebné výrobky, ktoré splňajú podmienky osobitných predpisov.
9. Podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatím sJa;y,ebnýchprác stavebník zabezpečí vytýčenie
stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické
činnosti.
10. 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.
11. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.
12. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný nahlásiť stavebnému úradu
dodávateľa stavby najneskôr do 15 dní odo dňa skončeniavýberového konania.
13. Za odborné vedenie uskutočňovania stavby bude zodpovedať dodávateľská organizácia.
,

"

14. Dodržať podmienky Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie:
• nevyužitý odpad (170506) ponúknuť na materiálové zhodnotenie inému v tom prípade, ak nový
držiteľ odpadu bude mať povolenie príslušného stavebného úradu na terénne úpravy alebo využitie
územia podľa stavebného zákona
• 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
• investor stavby ku kolaudácii zabezpečí doklady od predchádzajúceho držiteľa odpadov o spôsobe
nakladania s odpadmi počas realizácie stavby
• prebytočnú výkopovú zeminu likvidovať v zmysle platných zákonov a nariadení
15. Dodržať podmienky Krajského riaditeľstva PZ Žilina, KDI:
• v prípade, že stavebnými prácami pri budovaní novej kioskovej trafostanice dôjde k obmedzeniu
plynulosti alebo bezpečnosti na ceste 1/11, je potrebné predložiť na Krajský dopravný inšpektorát
v Žiline na schválenie projekt prenosného dopravného značenia
16. Dodržat' podmienky Okresného úradu Žilina, odbor cestnej dopravy a PK:
• rešpektovať ustanovenia § 18 v zmysle cestného zákona, ako aj § 20 vyhlášky 35/1984 Zb., ktorou
sa vykonáva cestný zákon,
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prípade zásahu do cestného telesa, resp. užívania cesty 1111 iným než obvyklým spôsobom ak ide
o uloženie siete do telesa cesty je potrebné podať žiadosť o vydanie rozhodnutia na zvláštne
užívanie pozemnej komunikácie v zmysle § 8 cestného zákona
umiestnením podzemného vedenia v súbehu s pozemnou komunikáciou nesmie v žiadnom prípade
ovplyvniť jej odvodnenie
v prípade umiestnenia vedenia v ochrannom pásme cesty, je potrebné požiadať cestný správny
orgán aj o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme komunikácie v zmysle § 11
cestného zákona
v prípade nevyhnutnosti obmedzenia cestnej premávky na dotknutých komunikáciách počas
realizácie stavebných prác je potrebné podať žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku na cestný
správny orgán v zmysle § 7 cestného zákonafspracovať.projekt
dočasného dopravného značenia,
ktorý bude vypracovaný autorizovaným stavebným inžinÍerom),:E "
V

17. Dodržať podmienky Slovenskej správy ciest Žilina:
• stavebné práce budú vykonávané bez zásahu do cestného telesa a odvodňovacieho systému št.
cesty I111
• rýha pre uloženie káblov bude vzdialená od vonkajšej hrany priekopy min. 1,0 m
• nová trafostanica bude umiestnená v dostatočnej vzdi:áľ~h~sti"bd okraja vozovky
• výkopový a stavebný materiál nebude umiestovaný na vozovke št. cesty
• v prípade znečistenia vozovky bude zhotoviteľom zabezpečené jej okamžité vyčistenie
• zhotoviteľ stavby zodpovedá za bezpečnosť cestnej premávky v úseku realizovanej stavby, do
doby dokončenia stavby
• k začatiu a ukončeniu prác je potrebné prizvať zástupcu SSC IVSC Žilina (Ing. Zárodňanský)
18. Dodržať podmienky spp - Distribúcia a.s. Žilina:
• pred realizáciou výkopových, alebo stavebných prác ste povinný požiadať o presnú identifikáciu vytýčenie plynárenských zariadení v teréne
• dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo o minimálnej vzdialenosti od plynovodu, podľa
TPP 702 01, TPP 702 02 a zákona č. 251/2012 Z.z., § 79 á § 80
• pri realizácii dodržať min. vzdialenosť podľa ustanovení STN 73 6005
• v prípade križovania el. kábla a plynového potrubia doslriať vzdialenosť medzi povrchmi sieti min.
0,2 m a kábel musí byť uložený v chráničke s presahujúcej plynovod 1,0 m na každú stranu
• v súbehu el. kábla a plynovodu dodržať vzdialenosť 0,6 m medzi povrchmi sieti.
19. Dodržať podmienky SeVaK a.s. Žilina:
• predmetnou stavbou dôjde ku kolízií s podzemnými vedeniami - verejná kanalizácia (VK) DN 300
PVC a kanalizačné prípojky DN 150 PVC
• pred zahájením prác, presne vytýčiť uvedené vodohospodárske vedenie na tvare miesta
• v mieste križovania a súbehoch dodržať STN 73 6005
• rešpektovať podzemné vedenie, práce v kolíznych miestach a ochranných pásmach vykonávať
ručne. Ochranné pásmo potrubí je 1,5 m od okraja potrubia na obidve strany.
• ku kolíznym miestam prizvať zástupcov SeVaKu, ešte pred zasypaním rýhy za účelom ochrany
potrubí
• Stavebníkovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác slúžiť iba
pozemky, ktoré sú v jeho vlastníctve. V prípade potreby zásahu do verejných plôch v súvislosti
s výstavbou objektu je stavebník povinný pred realizáciou vyžiadať si súhlas MsÚ v Čadci, odd.
ekonomické a správy majetku.
20. Stavebnými prácami nezasahovať do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom dotknutým
stavbou bez súhlasu ich majiteľa, správcu, neprimerane ne obmedzovať práva a právom chránené
záujmy účastníkov stavebného konania
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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. Povolená stavba podlieha kolaudácii.
Projektovú dokumentáciu vypracoval:
ELSPOL SK, S.r.o., Ľ. Štúra 46,02901 Námestovo - Ing. Tomáš Šimurda
K stavbe sa vyjadrili príslušné orgány:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ča,dca,~ORHasÍč?kého a záchranného zboru v Čadci,
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s, Žilina; SSB;'-ä.s: '.ŽiUna, SPP - distribúcia a.s. Žilina,
Slovak Telekom, a.s. Žilin,a, .Slovenská správa ciest Žilina, bhesnýúrad
Žilina - odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline, Okresný úrad
Čadca - odbor starostlivosti o životné prostredie.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: ..,.
Zo strany účastníkov konania neboli v konaní.wznesené 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. l zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. o
Stavebné povolenie stráca platnosť ak do dvoch rokov
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona.
Stavba bola umiestnená územným
VD/5114/2014/Mu zo dňa 08.12.2014.

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 €-;-96/200imi zasadnutí dňa 27.07.2007.
ODÔVODNENIE'
Mesto Čadca obdržalo od navrhovateľa: Stredo slovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, ktorého zastupuje Elspol - SK, s.r.o., Ľ.Štúra 778/46, 029 01
Námestovo, žiadosť na vydanie stavebného povolenia pre stavbu: Čadca - Podzávoz - zahustenie DTS
- JOKO a nové OM, ZA - 7121 na pozemku register "C" parc. Č. 7066, register "C" parc. Č. 14670/1,
register "E" parc. Č. 9043, register "E" parc. Č. 9044, register "E" parc. Č. 9045 v katastrálnom území
Čadca. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. Predmetná stavba bola umiestnená územným
rozhodnutím vydaným Mestom Čadca pod č.j. VD/5114/2014/Mu zo dňa 08.12.2014.
Mesto Čadca, ako príslušný stavebný úrad, podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení /stavebný zákon! v súlade s § 610ds.1 stavebného
zákona oznámilo dňa 02.02.2015 začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania
a dotknutým orgánom a dňa 02.03.2015 vykonalo ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním.
Ostatným účastníkom bolo konanie oznámené verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 2 stavebného
zákona.
.
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.
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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
vydanýmMestom Čadca pod č.j, VD/511412014/Mu zo dňa 08.12.2014.
Stavebný úrad v priebehu konania nen~šie1 dôvody.iktoréby.bránili
.'.'s; ,

povoleniu stavby .

Stavba nie je v rozpore s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (ÚPN mesta
Čadca) schválenou uznesením mestského zastupitel'stva Č. 96/2007 na zasadnutí dňa 27.07.2007.
,'.

POUČ E N,;l;.~.· '.
Podl'a § 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 ladresa:
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 podl'a zákona
Č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona Č. 424/2002 Z.z., pokiaľ nebol vyčerpaný
riadny opravný prostriedok.
-

ý/_

(-:J.

Iug;Mila~
primátor mesta

Príloha:
• overená projektová dokumentácia

Doručí sa:
Účastníci konania
1. Stredo slovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, O 1O 47 Žilina
2. Elspol- SK, s.r.o., Ľ.Štúra súp. Č. 778/46,02901
Námestovo
3. vlastníci pozemkov alebo stavieb, ako aj susedných pozemkov a stavieb v navrhovanej trase líniovej
stavby podl'a predloženej situácie

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.

r-------------------------------------
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Dotknuté orgány
4. Krajské riaditeľstvo PZ Žilina, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho súp. č. 48, 010 Ol Žilina
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského azáchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. č. 4, 022 Ol
Čadca
6. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91,022 Ol Čadca
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. Č. 1156,022 Ol Čadca
8. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960, 010 57 Žilina
9. Slovak Telekom a.s., Re SI, Poštová súp. Č. 1, 010 Ol~ili.n~ .__
10. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba asprávaciest-M: Rázusa súp. Č. 104, O1OOl Žilina
11. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta súp. Č. 36, 817 15-Itratislava
12. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. Č. 44, 825 19 Bratislava
13. Stredo slovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, 01047 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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ZVESENE DNA:
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,ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

Správny poplatok podľa zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 60 písm. g vo výške
100.00 € bol zaplatený
Tel.: 041/4332301-4
IČO: 313971
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Fax: 041/4302218
DIÓ 2020552974
Č. ú.: 7224-322/0200
Internet: www.mestocadca.sk
Adresa: Mestský úrad Čadca, N,ámestie slobody 30, PSČ: 022 01

