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Č. j.: VDI726/2015/Ja V Čadci dňa 20.04.2015

. " ..~'..'~ . .,~... . ....•.

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa f1l?" Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení .neskoršíčlf'predptsov (d'alej len "stavebný zákon"),
v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby,
ktorý dňa 16.01.2015 podal

Ing. Pavol Vancel, Raková 1567,02351

(ďalej len "navrhovatel"'), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a
§ 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

r o z hod n u tie o u m ie stn en í st a vb y

Budova pre obchod a služby + rozšírenie účelovej komunikácie a vybudovanie parkovacích miest

(ďalej len "stavba") na pozemkch register "C" parc. č. 481/1, 482/1,483/2, 48512, 485/4, 486/5, 486/6,
488/3, 488/4 v katastrálnom území Čadca.

Popis stavby:

Projektová dokumentácia rieši umiestnenie budovy určenej primárne pre obchod a služby, s
možným čiastočným využitím na výstavbu nájomných bytov. Jedná sa 03 podlažnú budovu
zastrešenú plochou strechou. Priestory pre obchod sú situované v úrovni 1.NP. Priestory pre
služby, prípadne pre byty sú situované v úrovni 2.NP a 3.NP. Dispozičné riešenie priestorov
služieb, prípadne bytov nateraz nie je presne špecifikované.

Projektová dokumentácia zároveň rieši rozšírenie účelovej komunikácie a vybudovanie
parkovacích miest. Vybudované budú 4 park. miesta na ul. Hrancovej a 11 park. miest za budovou
OÚ Čadca - pozemkový a lesný odbor. .

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Projektová dokumentácia stavby /ďalej PD/ pre vydanie stavebného povolenia bude akceptovať
všetky podmienky tohto rozhodnutia a bude spracovaná v rozsahu potrebnom pre náležité
posúdenie /§ 9 Vyhl. č. 453/2000 Z. z./.

2. V ďalšom stupni PD dodržať polohové a výškové parametre stavby:

Stavba bude umiestnená na pozemkoch register "C" parc. č. 481/1, 482/1, 483/2, 485/2, 485/4,
486/5, 486/6, 488/3, 488/4 v katastrálnom území Čadca tak, ako je zakreslené na priloženom
situačnom výkrese, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie a tvorí prílohu tohto rozhodnutia.



Č.sp. VD/726/2015/Ja - Č.z. VD/726-2/20 15/Ja str. 2

Porovnávacia rovina ± 0,000 budovy pre obchod a služby je v úrovni podlahy l. NP.

Niveleta rozšírenia účelovej komunikácie a spevnených plôch kopíruje pôvodný terén aje plynulo
napojená na jestvujúcu komunikáciu.

Úroveň upraveného terénu bude v úrovni -0,100 až - 1,360 m od porovnávacej roviny.

Výška najvyššieho bodu strechy (atiky) bude +11,720 m od porovnávacej roviny.

Napojenie stavby na inžinierske siete:

- elektrická energia - NN prípojku bude možné zrealizovať po vybudovaní novej NN siete v danej
lokalite správcom SSE-D, a.s.

- zásobovanie vodou - navrhovanou vcdovodnou prípójkóu zverejného vodovodu

- odkanalizovanie - splaškové vody budú odvádzané navrhovanou kanalizačnou prípojkou do
verejnej kanalizácie .

- napojenie na plynovod - navrhovanou plynovou prípojkou po zrealizovaní prekládky STL
plynovodu

3. Pred spracovaním d'alšieho stupňa PD je potreádt~ožl~dat' o presné vytýčenie všetkých
podzemných vedení a zariadení jednotlivých správcov vedení za ich odborného dozoru, dodržať
príslušné STN, ochranné pásma jestvujúcich vedení a ich prípadné pripomienky dané pri vytýčení.

4. V ďalšom stupni PD preukázať formou projektu organizácie výstavby spôsob uskutočnenia stavby
s potrebnými plochami zariadenia staveniska, dopravným napojením staveniska a nevyhnutnými
zábermi. Pri návrhu minimalizovať negatívne vplyvy uskutočňovania stavby na susedné pozemky,
trvalé porasty a stavby. -

5. Súbeh a križovanie s dotknutými jestvujúcimi vedeniami navrhnúť, ak nie je v ďalších
podmienkach uvedené inak, v súlade s sru 73 6005. V projektovej dokumentácii po
predchádzajúcom vytýčení, zdokumentovať všetky dotknuté vedenia s vyznačením odstupových
vzdialeností od jednotlivých vedení, resp. miest napojení.

6. Nezasahovať do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom dotknutým stavbou bez súhlasu ich
majiteľa, správcu, neprimerane neobmedzovať práva aprávom chránené záujmy účastníkov
konania.

7. V d'alšom stupni PD dodržať podmienky Správy ciest ŽilinshÚlO samosprávneho kraja:

Výstavbou stavby nesmú byt' zmenené šírkové ani rozhl'adové pomery cesty.

Vjazd k stavbe bue napojený na miestnu komunikáciu.

Dažďové vody zo stavby a parkoviska budú vyústené mimo teleso cesty.

Predložiť ďalší stupeň projektovej dokumentácie za účelom vyjadrenia sa.

8. V ďalšom stupni PD dodržať podmienky Mestského podniku služieb:

Zachovať prístrešky na autobusovej zastávke na pozemku parc. Č. 485/1 v k.ú. Čadca.

9. V ďalšom stupni PD dodržať podmienky Okresného úradu Čadca, odboru cestnej dopravy
a pozemných komunikácií:

Rešpektovať ustanovenia § 18 zákona Č. 135/1961 Zb. ako aj § 20 vyhlášky 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
zvláštne užívanie pozemných komunikácií v zmysle § 8 zákona Č. 135/1961 Zb. a § 11 vyhlášky
Č. 35/1984 Zb. Stavebník je zároveň povinný rešpektovať osobitné podmienky tohto povolenia.
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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 zákona Č. 135/1961 Zb. a § 10 vyhlášky Č. 35/1984 Zb., kde budú určené osobitné podmienky,
za ktorých bude možné pozemnú komunikáciu uzavrieť.

Pri stavebných prácach, ktoré sa svojou činnosťou dotýkajú cestného ochranného pásma
pozemných komunikácií II. a III. triedy je stavebník povinný požiadať OU CA OCDPK o udelenie
výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme predmetných pozemných komunikácií
v zmysle § 11 ods. 2 zákona Č. 135/1961 Zb. a § 16 ods. 3 vyhlášky Č. 35/1984 Zb., ktorou sa
vykonáva zákon o pozemných komunikáciách

. . ,'.... ,~~,-. . - .

Pri zriaďovaní vjazdu z cesty II. alebo III. triedyk predmetnej '$ti:fy.beje stavebník povinný
požiadať OU CA OCDPK osobitnou žiadosťou o Rozhodnutieopovolení zriadenia vjazdu
z komunikácie II. alebo IIr."triedy v zmysle § 3b ods. 1 zákona Č. 135/1961 Zb. a § 1 vyhlášky
Č. 35/1984 Zb.i.ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách.

Stavebník je povinný rešpektovať ďalšie nariadenia a pripomienky, ktoré môže cestný správny
orgán doplniť v zmysle vykonania štátneho odborného dozorunad pozemnými komunikáciami II.
a III. triedy v zmysle § 3c ods. 1 písm. c) zákona č. tfS!1961Zb:

10. V ďalšom stupni PD dodržať podmienky Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné
prostredie:

Na nevyhnutný výrub drevín a krovín nachádzajúcich s na predmetných stavebných pozemkoch je
v zmysle § 47 ods. 3 zákona nutný súhlas orgánu ochrany 'prírody (Mesto Čadca) pred vydaním
stavebného povolenia. .

PD pre vydanie stavebného povolenia doplniť o projekt vegetačnýchúprav okolia budúcej stavby,
vegetačné úpravy okolia navrhnúť z geograficky pôvodných (domácich) druhov drevín a rastlín
z dôvodu zabránenia šíreniu nepôvodných a inváznych druhov

Prebytočnú výkopovú zeminu neukladať na brehy miestnych tokov a podmáčané lokality, aby
nedošlo k zasypaniu prípadných biotopov európskeho alebo národného významu; v prípade, že
prebytočná výkopová zemina nebude využitá v rámci dotknutej stavby, zlikvidovať ju na riadenej
skládke TKO .

K realizácii vodných stavieb je potrebný súhlas správcu verejných sietí SEVAK, a.s.

Kapacita vsakovacích zariadení musí byt' dimenzovaná tak, aby nedochádzalo k zamorovaniu
susediacich pozemkov. V prípade, že nie je možné navrhnúť dostatočne účinné vsakovacie objekty
odporúčame riešiť odvedenie vôd z povrchového odtoku, zo spevnený ch plôch a parkovísk do
verejnej kanalizácie (na základe súhlasu správcu verejnej kanalizácieSEVAK, a.s.)

dodávateľ stavby, ktorý je zároveň pôvodcom odpadu, bude odpad zhromažďovať tak, aby
nenarušoval estetický raz krajiny apodľa potreby zabezpečí jeho okamžité zneškodnenie alebo
zhodnotenie

nevyužiteľné odpady budú zneškodnené skládkovaním na skládke odpadov, ktorá má udelený
súhlas na prevádzkovanie v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, príp. integrované
povolenie v zmysle zákona Č. 24512003 Z.z. o IPKZ v znení neskorších predpisov

nevyužitý odpad 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 Č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov

11. V ďalšom stupni PD dodržať podmienky SEV AK, a.s. :

Navrhovanou stavbou "Rozšírenie účelovej komunikácie a vybudovanie parkovacích miest"
nedôjde k napojeniu na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu.
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Pri realizácii stavby môže dôjsť ku kolízii s vodovodnou a kanalizačnou prípojkou pre
nehnuteľnosť na parc. Č. 487, ktoré sú vo vlastníctve príslušného objektu. Je potrebné tieto
prípojky v plnom rozsahu rešpektovať a práce vykonávať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.

12. V ďalšom stupni PD dodržať podmienky Slovak Telekom, a.s.:

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona Č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je
potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona Č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

Stavebník alebo ním poverená osobaje povinný vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na
stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia siete elektronických komunikácií
(ďalej SEK)

V zmysle § 66 ods. 7 zákona Č. 351/2011 Z.z.,oelektiôni'ék.ý"chko!llunikáciách sa do projektu
stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby.'

V zmysle § 66 ods. 10 zákona Č. 351/2011 Z.z. je potrené uzavrieť dohodu o podmienkach
prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné
zrealizovať prekládku SEK.

V textovej časti vykonávacieho projektu musí byt' uvedená podmienka Slovak Telekom, a.s.
o zákaze zriad'ovania skládok materiálu azriad'ovani~;~ťavebriych dvorov počas výstavby na
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zariadení.

Dodržať všeobecné podmienky ochrany SEK

13. V ďalšom stupni PD dodržať podmienky SPP - distribúcia, a.s.:

Podmienkou umiestnenia stavby je prekládka plynovodu, o ktorú treba požiadať

Prekládka plynového zariadenia sa uskutoční až po uzatvorení zmluvy preložke.

Technické a konštrukčné riešenie v nasledujúcom stupni PD navrhnúť v súlade s platnými
právnymi a technickými predpismi najmä v súlade so zák. Č. 50/1976 Z.z., s vyhl. Č. 508/2009
Z.z., STN 38 6415, STN 73 6005 a ďalšími súvisiacimi

Podmienkou umiestnenia stavby je dodržať min. vzdialenosť základov objektu 2,0 m od plynového
potrubia. .

14. V ďalšom stupni PD dodržať podmienky SSE - Distribúcia, a.s.:

V predmetnej lokalite sa nachádzajú podzemné NN vedenia a spínacie a istiace skrine.

Dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona Č. 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa
príslušných noriem STN

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

v priebehu konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne námietky ani
pripomienky

pripomienky účastníkov konania, podmienky a stanoviská dotknutých orgánov boli akceptované
a sú zapracované do podmienok pre umiestnenie a uskutočnenie stavby vo výroku rozhodnutia

K stavbe sa vyjadrili dotknuté orgány:

Mestská teplárenská spoločnosť a.s.; Mestský podnik služieb, Čadca; MsÚ Čadca, oddelenie
ekonomické a správy majetku; MsÚ Čadca, referát dopravy; MsÚ Čadca, referát životného
prostredia a odpad. hospodárstva; 02 Slovakia, s.r.o.; OR Hasičského a záchranného zboru
v Čadci; OR Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Čadca; Okresný úrad Čadca, odbor
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cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné
prostredie; Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor; Orange Slovensko, a.s.; Regionálny
úrad verejného zdravotníctva,; Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.; Slovak Telekom, a.s.;
Spp - distribúcia, a.s.; Stredo slovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Podmienky a stanoviská dotknutých orgánov boli akceptované a sú zapracované do podmienok
pre umiestnenie stavby vo výroku rozhodnutia

Umiestnenie stavby je v súlade s platnou územno-plánovacou dokumentáciou Mesta Čadca.

Upozornenie: . . . .

Územné rozhodnutie má podl'a § 40 ods. 1 stavebnéhozákona'platnosť 2 roky odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestratí však platnost', ak bude vt~jto lehote podaná žiadost' o
stavebné povolenie predmetnej stavby. .

Toto rozhodnutie stráca platnost' dňom, keď stavebnému úradu bude doručené oznámenie
navrhovatel'a alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie
vzt'ahuje.·· .. . :

Odôvodnenie:

Dňa 16.01.2015 podal navrhovatel' Ing. Pavol Vancel, Raková 1567,023 51návrh na územné
rozhodnutie na umiestnenie stavby "Budova pre obchod a 'služby + rozšírenie účelovej komunikácie a
vybudovanie parkovacích miest" na pozemkoch register "C" parc. č. 48111, 48211, 483/2, 485/2, 485/4,
486/5, 486/6, 488/3, 488/4 v k.ú. Čadca. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Stavebný úrad oznámil dňa 30.01.2015 začatie územného konania všetkým známym účastníkom
konania a dotknutým orgánom a organizáciám. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne
pojednávanie spojené s miestnym zist'ovaním na deň 02.03.2015, o výsledku ktorého bol spísaný
záznam.

Zároveň stavebný úrad upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že si svoje námietky
a pripomienky môžu uplatnit' na tunajšom stavebnom úrade najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní,
inak sa na ne nebude prihliadat'. _...

V uskutočnenom územnom konaní bol návrh na vydanie územného rozhodnutia preskúmaný z hl'adísk
uvedených v ustanovení § 37 ods. 2 stavebného zákona a prejednaný s účastníkmi konania
a dotknutými orgánmi.

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a orgamzacu
vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí
technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto
rozhodnutia.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podl'a § 37 stavebného zákona a zistil, že jej
umiestnenie zodpovedá hl'adiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hl'adiskám
neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou pre dotknuté
územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným
technickým požiadavkám na výstavbu podl'a ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a
orientácie. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
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Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možno podať
odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Čadca ladresa: Mestský úrad v Čadci,
Námestie slobody 30, 02201 Čadca!. V zmysle § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom znení je
toto rozhodnutie preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov .

.~~..

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
položky 59 písm. a ods. 1 vo výške 40.00 € bol zaplatený.

Príloha pre navrhovateľa:

overená projektová dokumentácia pre územné konanie
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Toto rozhodnutie musí byt' vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní, posledný deň.
vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: ?'.?: ..~\: ~.?~S" Zvesené dňa: .

.......... ~ .; .-.. -... -... -:-:-:7.-.. -.. -oO -••• - •• .-.J...................... .

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje ve .. nie a zvesenie rozhodnutia.

Doručí sa:

Účastníci konania
1. Ing. Pavol Vancel, Raková súp. č. 1567, 023 51 Raková
2. Ing Ladislav Šimčisko, Staškov súp. Č. 761, 023 5.3 Staškov
3. Janka Šimčisková, Staškov súp. Č. 761,023 53 Staško'{l\"/" ,,'
4. Mesto Čadca, v zastúpení primátorom, Námestie Slobody súp. č. 30, 022 O 1 Čadca
5. MJG spol. s LO., Raková súp. Č. 1115,023 51 Raková
6. Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, .
Pribinova súp. č. 2, 812 72 Bratislava
7. vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. Č. 2099 -doručuje sa verejnou
vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona
8. Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja,
Komenského súp. č. 48, 011 09 Žilina

Dotknuté orgány
9. Mestská teplárenská spoločnosť a.s., Palárikava súp. Č. 88,02201 Čadca
10. Mestský podnik služieb, verejné osvetlenie, Podzávoz súp. Č. 284, 022 80 Čadca
11. MsÚ Čadca, oddelenie ekonomické a správy majetku
12. MsÚ Čadca, referát dopravy
13. MsÚ Čadca, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva
14.02 Slovakia, S.LO., Einsteinova súp. Č. 24, 851 01 Bratislava
15. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku súp. Č. 4, 022 O 1 Čadca
16. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Čadca,
Palárikova súp. Č. 977, 022 O 1 Čadca
17. Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Slovenských dobrovoľníkov súp. Č. 1082,02201 Čadca
18. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. Č. 91, 022 O1 Čadca
19. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. Č. 95,02201 Čadca
20. Orange Slovensko, a.s., Metodava súp. Č. 8, 821 08 Bratislava
21. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikava súp. Č. 1156, 022 O1 Čadca
22. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960, O10 57 Žilina
23. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská súp. Č. 28, 81762 Bratislava
24. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. Č. 44, 825 19 Bratislava
25. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, O1O 47 Žilina

Tel.: 041/4332301-4 IČO: 3 i3971 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
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