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STAVE.BNE·
Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákonjv zriení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný
zákon"), v spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal'podľa § 37 a 62 stavebného zákona
žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 14.02.2014 podal
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047
ktorého zastupuje VeMco s.r.o., Na kopci 25, 010 01 Žilina

Žilina,

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 39, 39a a 66 stavebného
zákona a § 4 a 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona
stavebné
povolenie
v spojenom
územnom
a stavebnom
konaní
na stavbu
"Čadca, pri OKÚ rozšírenie NN siete pre RD a polyfunkčné objekty"
(d'alej len "stavba") na pozemkoch v k. ú. Čadca, ako je uvedené v ~ituácii umiestnenia stavby, ktorá
tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto oznámenia. Uvedeným dňom bolozačaté územné konanie.
Stavba obsahuje:
Stavba navrhovaného zemného káblového rozvodu NN bude realizovaná v katastrálnom území
Čadca. Rozšírenie NN distribučného rozvodu vedené z existuj. TS ll0/TS/508/Gymnázium
a existuj.
TS ll0/TS/509/0BS.
V trase navrhovanej stavby sa nenachádzajú porasty krovín a drevín, ktoré by
bolo potrebné vyrezať, a taktiež nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy. Účelom stavby je
zabezpečiť zásobovanie el. energiou plánovanej zástavby v danej lokalite v požadovanej kvalite,
výkonovej rezervy a prevádzkovej spoľahlivosti.
Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch v k.ú. Čadca, podľa situácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú
súčasť tohto rozhodnutia
2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej
v spojenom územnom a stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce
a technických nariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

stavebným úradom
byť vykonané bez

sa bezpečnosti

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

stavieb

5. Stavba bude dokončená do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
6. Stavebník je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť sta ebný
denník a tento predložiť stavebnéinu úradu pri kolaudácii stavby.
7. Na stavbu budú použité stavebné výrobky, ktoré splňajú podmienky osobitných predpisov.
8. Podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie
stavby fyzickou, alebo právnickou osobou-oprávnenou.. vykonávať geodetické a kartografické
činnosti.
<,:/, '
9. Stavebník pred začatím stavebných prác zabezpečí presné vytýčenie všetkých podzemn' ch vedení
a zariadení, ich prípadnú ochranu podľa platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich
správcov.
.
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10. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.
11. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný nahlásiť stavebnému
dodávateľa stavby najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia výberového konania.

úradu

12. Za odborné vedenie uskutočňovania stavby bude zodpovedať dodávateľská organizácia.
13. Dodržať podmienky Mesto Čadca
.
• pred realizáciou stavebných prác požiadať o zvláštne užívanie a uzávierku miestnych komunikácií
a chodníkov dotknutých stavbou v zmysle § 7 a 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v platnom znení
• pred realizáciou stavby vytýčiť umiestnenie káblov VO a pred zásypom ryhy prizvať správcu Mestský podnik služieb Čadca
• v prípade výrubu drevín je potrebné požiadať o súhlas 9.rgán ochrany prírody (Mesto Čadca)
• pri uskutočňovaní výkopových prác vo verejnej zeleni je potrebné vylúčiť poškodenie koreňového
systému drevín, aby nedošlo k porušeniu vitality a stability .drevín, výkop uskutočňovať ručne
• v prípade poškodenia drevín alebo ich koreňového systému je investor povinný vykonať potrebné
revitalizačné opatrenia, prípadne náhradu škody
14. Dodržať podmienky Obvodného úradu ŽP v Čadci
• nevyužitý odpad stavebník ponúkne 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
• nevyužitý odpad bude odovzdaný prevádzkovateľovi skládky, ktorá má udelený súhlas na
prevádzkovanie v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, prípadne integrované povolenie
• v prípade križovania so stromoradím, vyhnúť sa týmto drevinám
• zostatkovú výkopovú zeminu odviezť na riadenú skládku
• investor stavby ku kolaudácii zabezpečí doklady od predchádzajúceho držiteľa odpadov o spôsobe
nakladania s odpadmi počas realizácie stavby
15. Dodržať podmienky SEVAK a.s. Žilina
• stavbou dôjde ku kolízii s podzemnými vedeniami - privádzač vody SKV DN 600
vodovod DN 350 oe a verejná kanalizácia DN 400 BT
• pred zahájením prác presne vytýčiť podzemné vedenia na tvare miesta

oe,

verejný
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ochranné pásmo SKY DN 600 OC je 2,5 m od osi potrubia na obe strany, Ochranné pásmo DN
350,400 je 1,5 m od okraja potrubia na obe strany

16. Dodržať podmienky SPP - distribúcia a.s. Žilina
• dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo o minimálnej vzdialenosti od plynovodu podľa STN
736005 a zákona Č. 656/2004 Z.z.
• zemné práce realizované v blízkosti plynovodu a prípojok realizovať ručne min. 1,5 m na každú
stranu od osí plynovodov
• pri obnažení, križovaní, pred obsypom a zásypom trasy od plynárenských zariadení prizvať
správcu sietí pred zakrytím plynárenských zariadení
17. Dodržať podmienky - Slovak Telekom, a.s: Žilina ...
•....•. .':
• dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu,
zabezpečiť presné vytýčenie podzemných vedení a zariadení, ich prípadnú ochranu podľa platných
noriem a predpisov za odborného dozoru správcu
18. 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.
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. 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.
21. Povolená stavba podlieha kolaudácii.
Projektovú dokumentáciu vypracoval:
VeMco s.r.o., Na kopci 25,01001 Žilina - Pavol Chaban
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Námietky ani pripomienky zo strany účastníkov konania neboli v konaní vznesené.
Pripomienky dotknutých orgánov boli akceptované a sú zapracované do podmienok pre umiestnenie a
uskutočnenie stavby vo výrokovej časti 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.

zákona

odo dňa nadobudnutia

jeho

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52
Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

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, ako príslušný stavebný úrad, podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon! v platnom znení, obdržalo návrh: Stredoslovenská
energetika - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina, v zastúpení VeMco s.r.o., Na kopci
25, 010 01 Žilina o vydanie územného rozhodnutia na stavbu: "Čadca, pri OKÚ rozšírenie NN siete
pre RD a polyfunkčné objekty" na pozemkoch v k.ú.Čadca podľa situácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú
súčasť tohto rozhodnutia v územnom konaní.
Mesto Čadca, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný Zák0l1!~v plat.notp,.znení,v súlade s § 36 ods. 1 stavebného
zákona oznámilo začatie územného konania všetkým ináiny"m"líčas.tri.íkomkonania a súčasne nariadilo
na prerokovanie návrhu ústne. konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 27.03.2014 na
Mestskom úrade v Čadci. Ostatným účastníkom bolo konanie oznámené verejnou vyhláškou podľa
§ 26 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
Na základe výsledkov ústneho konania stavebný úrad spojil podľa ust. § 39a stavebného
zákona konanie o umiestnení stavby so stavebným ko'n.ariíÍn~Účastníci konania a dotknuté orgány
mohli nahliadnuť do podkladov pre vydanie stavebného povolenia na tunajšom stavebnom úrade
a svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia. Podľa § 42 ods. 5
stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli
uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
Predložená žiadosť bola preskúmanázhľadísk
uvedených v §§ 37,62 a 63 stavebného zákona.
Bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby ajej budúcim užívaním nie sú a ani nebudú
ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

i~
.'J>
~.

Námietky ani pripomienky zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli v konaní
vznesené.
·l

Dokumentácia

spÍňa 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 kolízii s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (ÚPN mesta
Čadca) schválenou uznesením mestského zastupiteľstva Č. 96/2007 na zasadnutí dňa 27.07.2007.

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 zákona Č. 424/2002 Z.z., pokiaľ nebol vyčerpaný
riadny opravný prostriedok.

.sp. VDII 050/20 14/Mu - Č.z. VDII 050-3/20 14/Mu
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Príloha:
overená projektová dokumentácia
Doručí sa:
Účastníci konania
1. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8,01047
Žilina
2. VeMco s.r.o., Na kopci súp. č. 25, 010 01 Žilina
3. Ing. Vladimír Golis, Okružná súp. č. 689/5, 022 04 Čadca
4. Mgr. Viliam Kocúrek, Oščadnica súp. č. 1442, 023 O1 Oščadnica
5. Dušan Pastorek, Stred súp. č. 868,023 11 Zakopčie.
.
6. MUDr. František Potanko, Raková súp. č. 1317, 0235 l ' Itäková ..,:
7. Vlastníci stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite sídl.Kýčerka - Okružná
v

Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, týmto sa rozhodnutie
doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Rozhodnutie musí
byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuliMestského.úradu v'Čadci.

Dotknuté orgány
8. MsÚ Čadca, referát dopravy
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku súp. č. 4, 022 01 Čadca
10. Okresné riaditeľstvo policajného zboru SR, Okresný dopravný inšpektorát, Palárikova súp. č. 977,
02201 Čadca
11. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hor~á súp. č. 2483, 022 01 Čadca
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. č. 1156,02201 Čadca
13. SEVAK, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960,01001 Žilina
14. Slovak Telekom a.s., ReSI, Poštová súp. č. 1,01001 Žilina
15. SPP - distribúcia, a.s., Závodská cesta súp. č. 2949/26, O 1O 22 Žilina
16. 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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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie

Správny poplatok podl'a zákona
100 € bol zaplatený.

Č.

145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 60 písm. g vo výške

Tel.: 04114332301-4
IČO: 313971
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca
Fax: 041/4302218
DIČ: 2020552974
č. ú.: 7224-322/0200
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 Ol

E-mail: sekretariat@mestovcadca.sk
Internet: www.mestocadca.sk
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