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V Čadci dňa 03.10.2016

Č. j.: VD/4746/2016/Mu
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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 stavebnom konaní preskúmal podľa §62 sta'ff&pého~.~kona žiadosť o stavebné povolenie,
ktorú dňa 15.08.2016 podal
."
Mestská teplárenská

spoločnost' a.s., Palárikova

88, 022 01 Čadca

(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
Modernizácia teplovodu okruhu kotolne PK7 (SO 45)
na pozemkoch v k.ú. Čadca -líniová stavba (p.č. CKN 2667/1, 2685, 2693, 2694, 2696, 2747, 2667/2,
2632,2557,2660/1,2660/6,2662
v k.ú. Čadca).
Na uvedenú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie ,Mestom
1387/2007/Mu dňa 20.12.2007 (stavebný objekt SO 45).

Čadca pod č.j. Výst.

Stavba obsahuje:
Projekt nadväzuje na pokračovanie modernizácie - rekonštrukcie vonkajších tepelných
potrubných rozvodov v meste Čadca. Mesto Čadca pod č.j. Výst. 1387/2007/Mu dňa 20.12.2007
vydalo územné rozhodnutie na stavbu: Modernizácia vonkajších tepelných rozvodov na sídlisku Žarec
- Čadca. Postupne bola realizovaná rekonštrukcia vonkajších potrubných rozvodov na tepelných
okruhov kotolní PKS, PK4, PK9. Tepelný okruh PK7 je rozdelenýá na: sekundárny teplovod
(štvorrúrový systém), cez ktorý sú zásobované teplom (ústredné kúrenie a TV) objekty Č. 41, 42,
Domov dôchodcov a v rámci inej stavby (SO 113 Teplovodná prípoj ka) bude i trojica nových
bytových domov (t.č. vydané stavebné povolenie), a na horúcovod ktorý zásobuje teplom spoločné
objekty ZŠ a ZUŠ na ul. M.R.Štefánika. Pod rekonštrukciou a opravou tepelného okruhu PK7 sa
rozumie vybudovanie štvorúrového, bezkanálového, predizolovaného potrubného systému, ktorý
nahradí existujúce štvorrúrové potrubné rozvody a vybudovanie nového dvojrúrového, bezkanálového,
predizolovaného horúcovodného potrubného rozvodu pre ZŠ na M.R.Štefánika. Trasa teplovodu
a horúcovodu je vedená prevažne sídliskovou zeleňou tvorenou najmä trávnatými plochami, pričom
križuje chodníky.
Objektová skladba povol'ovanej stavby:
SO 45 Modernizácia teplovodu okruhu kotolne PK7

Č.sp. VD/4746/20l 6/Mu - Č.z. VD/34448/4746/2016/Mu

Pre uskutočnenie stavby sa
1. Stavba bude umiestnená
2693, 2694, 2696, 2747,
ktorá tvorí neoddeliteľnú
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určujú tieto podmienky:
na pozemkoch v k.ú. Čadca - líniová stavba (p.č. CKN 2667/1, 2685,
2667/2, 2632, 2557, 2660/1, 2660/6, 2662 v k.ú. Čadca), podľa situácie
súčasť projektovej dokumentácie, overenej v stavebnom konaní.

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

stavebným úradom
byť vykonané bez

sa bezpečnosti

na uskutočňovanie

práce

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 stavebný
denník a tento predložiť stavebnému úradu pri kolau&itii' 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 podzemných vedení
a zariadení, ich prípadnú ochranu podľa platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich
správcov.
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. Nakoľko ide o práce na stavbe, v okolí ktorej je pomerne veľký pohyb osôb, stavebník je povinný
objekt zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu ich života, zdravia a bezpečnosti.
14. Dodržať podmienky ZŠ M.R.Štefánika Čadca:
• Stavbu realizovať mimo vykurovacie obdobie ZŠ (najlepšie v čase prázdnin)
• s dostatočným časovým predstihom informovať vedenie školy o začatí stavebných prác (min. 14
dní)
• po zrealizovaní stavby upraviť dotknutý terén do pôvodného stavu
15. Dodržať podmienky Byty Čadca s.r.o.:
• Pred napojením médií TV a UK do bytového domu previesť prepláchnutie prívodných potrubí za
prítomnosti zástupcu bytového domu a zástupcu Byty Čadca s.r.o.
• Systém kúrenia a teplej vody pri napojení v bytových domov nevypúšťať z dôvodu zavzdušnenia
• Spolupracovať pri vyregulovaní rozvodov teplej vody a UK po zmene pomerov množstva a tlaku
v systéme oproti pôvodnému napojeniu
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16. 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
17. Dodržať podmienky spp - distribúcia a.s. Žilina
• dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo o minimálnej vzdialenosti od plynovodu podľa STN
736005 a zákona Č. 65612004 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 g zásyporrr.trasy .,<?d ..' plynárenských zariadení prizvať
správcu sietí pred zakrytím plynárenských zariadení
....:','
18. Dodržať podmienky SSE - distribúcia a.s. Žilina
• dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a príslušných noriem STN
• pri realizácii výkopových prác neporušiť stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť
uzemňovacej sústavy
.0..
.
.. .
•
• pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení prii'.Jať zástupcu SSE a.s.
19. Dodržať podmienky SeVaK a.s. Žilina
.
• Stavbou dôjde ku kolízii s vodohospodárskymi vedeniami
vodovodné a kanalizačné potrubia:
verejný vodovod DN 200 LT, DN 100 oe a verejná kanalizácia DN 200 BT a vodovodné a
kanalizačné prípojky.
• pred zahájením prác je potrebné vytýčiť predmetné vedenia na tvare miesta, v miestach križovania
a v súbehoch dodržať STN 73 6005
• ku pokládke prizvať zástupcov SeVaK a.s. ešte pred zasypaním ryhy
• práce v ochrannom pásme vodovodov, kanalizácii, vodovodných a kanalizačných prípojok
vykonávať ručne tak, aby nedošlo k ich poškodeniu
• ochranné pásmo vodovodu alebo verejnej kanalizácie" sú vymedzené najmenšou vodorovnou
vzdialenosťou t.j. 1,5 m (do DN 500 vrátane) a 2,5 m (od DN 600) od vonkajšiehopôdorysného
okraja potrubia na obidve strany ods. 2 § 19 zákona ~R SR Č. 442/2002 o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách
• pri križovaní teplovodu s potrubiami, položiť na vodohospodárské potrubia polené chráničky
>-

20. Dodržať podmienky Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP
8
Dodávateľ stavby, ktorý je zároveň pôvodcom odpadu bude odpad zhromažďovať tak, aby
nenarušoval estetický raz krajiny apodľa potreby zabezpečí jeho okamžité zhodnotenie alebo
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 bude ponúknutý na materiálové zhodnotenie inému v tom prípade, ak nový
držiteľ odpadu mať povolenie príslušného stavebného úradu na terénne úpravy alebo využitie
územia podla stavebného zákona Č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
• ku kolaudácii stavby predložiť doklady od dodávateľa stavby (držiteľa odpadov) o spôsobe
nakladania s odpadmi počas realizácie stavby
21.
•
•
•

Dodržať podmienky Mesto Čadca
trasa tepelných rozvodov bude vedená v rámci jestvujúcich resp. nad jestvujúcimi rozvodmi,
budú dodržané ochranné pásma už jestvujúcich sietí v území,
nebude sťažený prístup k sieťam v prípade ich opráv,
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ak dôjde počas realizácie stavby k poškodeniu už jestvujúcich sietí poprípade iných nehnuteľností,
budú opravené na náklady stavebníka,
po vykonaní prác pozemky budú dané do pôvodného stavu,
po skolaudovaní stavby požiadať o odkúpenie použitých jestvujúcich rozvodov resp. šácht.
pred realizáciou stavebných prác požiadať cestný správny orgán 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
verejného osvetlenia
v prípade výrubu drevín je potrebné požiadať o súhlas orgán ochrany prírody (Mesto Čadca)
pri uskutočňovaní výkopových prác vo verejnej zelen! 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
po zahrnutí výkopov je investor povinný uviesť verejnú zeleň do pôvodného stavu, to znamená
zarovnanie terénu vratane rozprestretia vrchnej humusovej ; vrstvy a výsevu trávy a tiež
uskutočnenia náhradnej výsadby drevín
'.".

22. 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.
23. 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
24. 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.
25. Povolená stavba podlieha kolaudácii.
26. K žiadosti o kolaudačné rozhodnutie okrem iného doložiť aj porealizačné vyjadrenia jednotlivých
správcov sietí.
Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. Jozef Fríbort, Alej 580,90841 Šaštín - Stráže - projektant
K stavbe sa vyjadrili príslušné orgány:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca, OR Hasičského a záchranného zboru v Čadci,
TUV SUD Slovakia Banská Bystrica, SeVaK a.s. Žilina, SSE - distribúcia a.s. Žilina, SPP - distribúcia
a.s. Žilina, Slovak Telekom, a.s. Žilina, OR PZ SR ODI Čadca, Okresný úrad Čadca - odbor
starostlivosti o ŽP, Byty Čadca s.r.o., OSBD Čadca, MsÚ v Čadci.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Námietky zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli v konaní vznesené,
pripomienky boli akceptované a sú zapracované do podmienok pre umiestnenie a uskutočnenie stavby
vo výrokovej časti rozhodnutia.
Stavba nesmie byt' 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 rozpore s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (ÚPN mesta
Čadca) schválenou uznesením mestského zastupiteľstva č. 96/2007 na zasadnutí dňa 27.07.2007.
ODÔVODNENIE
Mesto Čadca, ako príslušný stavebný úrad, podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku /stavebný zákon! v platnom zn~Rí~:-.obdrŽalo žiadosť o vydanie stavebného
povolenia na stavbu: "Modernizácia teplovodu okruhu k:otčľíiie(SO 45)" na pozemkoch v k.ú.
Čadca - líniová stavba (p.č. CKN 266711, 2685, 2693, 2694, 2696, 2747, 2667/2, 2632, 2557, 2660/1,
2660/6, 2662 v k.ú. Čadca). Na uvedenú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Čadca pod
č.j. výst. 1387/2007/Mu dňa 20.12.2007 (stavebný objekt SO 45).

pIfz

Mesto Čadca, v súlade s § 61 ods.l a 3' stavebného zákona oznámilo začatie stavebného
konania o povolení stavby: "Modernizácia teplovodu okr'Uhh kotolne PK7 (SO 45)" na pozemkoch
v k.ú. Čadca a súčasne na prerokovanie žiadosti nariadilo ústne konanie spojené s miestnym
zisťovaním, na deň 20.09.2016 na Mestskom úrade v Čadci. Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu s
veľkým počtom účastníkov konania, začatie konania bolo ostatným účastníkom oznámené verejnou
vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
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.
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.
Stavba nie je v rozpore s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (ÚPN mesta
Čadca) schválenou uznesením mestského zastupiteľstva č. 96/2007 na zasadnutí dňa 27.07.2007.
Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.
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/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.

11.Ing. Milan
RA
primátor mesta

Č.sp. YD/4746/2016!Mu
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Príloha:
• overená projektová dokumentácia

Doručí sa:
Účastníci konania
1. Mestská teplárenská spoločnosť a.s., Palárikova súp. č. 88,022 Ol Čadca
2. Ing. Jozef Fríbort, Alej súp. č. 580,90841 Šaštín - Stráže
3. Byty Čadca s.r.o., Májová súp. č. 1107,022 Ol Čadca
4. Mesto Čadca, Námestie slobody súp. Č. 30,022 Ol Čadca
5. vlastníci bytov a nebytových priestorov na sídl: Žarec(Gins15Y múr)
"

.•

~
....•.. ~
...

'

-......

- .-.

Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, týmto sa rozhodnutie
doručuje verejnou vyhláškou podľa § 69 ods. 2 zákona Č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení
neskorších predpisov. Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského
úradu v Čadci.
,

-",-

Dotknuté orgány
6. Mesto Čadca, odd. ekonomické
7. Mesto Čadca, referát dopravy
8. Mesto Čadca, referát ŽP
9. Okresnériaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. Č. 4,022 Ol
Čadca
10. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. Č. 91, 022 Ol Čadca
ll. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. Č. 95,022 Ol Čadca
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. č. 1156,022 Ol Čadca
13. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960,010 57 Žilina
14. Slovak Telekom a.s., ReSI, Poštová súp. Č. 1,010 Ol Žilina
15. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava
16. Stredo slovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina

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

VYVESENÉ DŇA:
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Pečiatka a p0ápis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zves enie

Správny poplatok podľa zákona
400.00 € bol zaplatený.

Č.

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

Tel.: 041/4332301-4
IČO: 313971
Bankové spojenie: Y.9'B, a.s., Čadca E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Fax: 041/4302218
DIČ: 2020552974
Č. ú.: 7224-322/0tOO'
Internet: www.mestocadca.sk
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 01
,
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