
MESTO Č ADCA 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca 

Č. j.: VD/3605/2019/Ja 	 V Čadci dfia 06.11.2019 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o fizemnom plánovani a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), 
v fizemnom konani posítdil podra § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestneni stavby, 
ktorý dfia 29.07.2019 podal 

02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, 
ktorčho zastupuje 
TeleDat komunikanč  systimy s.r.o., Sládkovičova 20, 974 05 Banská Bystrica 

(d'alej len "navrhovater"), a na základe tohto posfidenia vydáva podra § 39 a 39a stavebného zákona 

rozhodnutie o umiestneni stavby 

Základňovi stanica CAHOR 
stožiar 02 Slovakia, s.r.o. 

(d'alej len "stavba") na pozemkoch register "C" pax. Č. 3398, 3432 v katastrálnom fizemi Horelica. 

Popis stavby: 

Projektová dokumentácia rieši umiestnenie stavby novej záldadhovej stanice CAHOR spoločnosti 
02 Slovakia, s.r.o., ktorá bude umiestnená na novom stožiari spoločnosti 02 Slovakia, s.r.o., 
umiestnenom na parcele KN-C 3398, k.11. Horelica, okres Čadca. Na parcele bude vybudovaná 
nova základilová stanica so stožiarom. Na betónovej ploche pod pristreškom bude umiestnený 
kabinet s prislušnou technológiou. Na parcele budil taktiež umiestnené teclmologické kabinety pre 
spoločnosti Orange Slovensko, a.s. a Slovak Telekom, a.s. Napojenie na elektriclai energiu bude 
riešené novou zemnou NN pripojkou a novou trafostanicou podra predloženej dokumentácie. 

Objektová skladba povol'ovanej stavby: 

SO 01 - základŕiová stanica a stožiar 
SO 02 - elektrická NN pripojka 
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Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Projektová dokumentácia stavby /d'alej 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. Stavba bude umiestnená na pozemkoch register "C" pare. č. 3398, 3432 v katastrálnom Azemi 
Horelica, ako je zakreslené na priloženom situačnom výkrese, ktorý je súčasťou projektovej 
dokumentácie a tvori prilohu tohto rozhodnutia. 

3. Pred spracovanim d'alšieho stupria PD je potrebné požiadať  o presné vytyčenie všetkých 
podzeinných vedeni a zariadeni jednotlivých správcov vedeni za ich odborného dozoru, dodržať  
prislušné STN, ochranné pásma jestvujilcich vedeni a ich pripadné pripomienky dané pri vytýčeni. 

4. Sabeh a križovanie s dotknutými jestvujíicimi vedeniami navrhníiť, ak nie je v d'alšich 
podmienkach uvedené inak, v súlade s STN 73 6005. V projektovej dokumentácii po 
predchadzajficom vytýčeni, zdokumentovať  všetky dotknuté vedenia s vyznačenim odstupových 
vzdialenosti od jednotlivých vedeni, resp. miest napojeni. 

5. V d'alšom stupni PD preukázať  formou projektu organizácie výstavby spôsob uskutočnenia stavby 
s potrebnými plochami zariadenia staveniska, dopravným napojenim staveniska a nevylunitnými 
zábermi. Pri návrhu minimalizovať  negativne vplyvy uskutočriovania stavby na susedné pozemky, 
trvalé porasty a stavby. 

6. Nezasahovať  do vlastnickych, pit). iných práv k pozemkom dotknutým stavbou bez salasu ich 
majitera, správcu, neprimerane neobmedzovať  práva a právom chránené záujmy Ačastnikov 
konania. 

7. Dodržať  podmienky Krajského pamiatkového úradu uvedené v stanovisku Č. KPUZA-
2019/10335-2/33047/KOP zo dŕia 03.04.2018: 

Termin začatia výkopových prác súvisiacich so stavbou pisomne ohlásif najmenej 5 dni vopred 
Krajskému pamiatkovdmu Uradu Žilina, ktorý vykoná odborný dohrad stavby fonnou prieskumu 
detektorom kovov a ndslednej obhliadky jej výkopov z hradiska výskytu možných 
archeologických nálezov. 

Ak počas stavebných prác dôjde k akémukorvek archeologickému nálezu lunotnej alebo 
nehmotnej povahy, napr. objektu, kultárnej vrstvy, zvyškov staršich architelctítr, stavebného 
materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, minci alebo kostrový,ch 
pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite 	Krajskému pamiatkovému riradu Zilina, 
najneskôr na druhý pracovný deri po nájdeni a ponechať  ho bez zmeny až do obhliadky krajskym 
pamiatkovym &adorn. 

Zabezpečiť  preukázaterným spôsobom oboznámenie s podmienkami závazného stanoviska všetky 
subjekty zričastŕiujUce sa na realizácii stavby. 

8. Dodržať  podmienky MDaV SR, Útvar vedUceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastn6ho 
hygienika Žilina uvedené v stanovisku Č. 23758/2019/ÚVHR/63317 zo dria 05.08.2019: 

Pred kolauddciou stavby predložif na MDV SR, Útvar vedikeho hygienika rezortu, oddelenie 
oblastného hygienika žilina, Hviezdoslavova 48, 010 01 žilina na posúdenie z hradiska možného 
negatívneho vplyvu na verejné zdravie ndvrh na vydanie zdväzného stanoviska na kolaudáciu 
stavby. 

Pred uvedenim zariadenia do prevádzky predložiť  na MDV SR, Útvar vedUceho hygienika rezortu, 
Námestie slobody Č. 6, 810 05 Bratislava, na posúdenie z hradiska možného negativneho vplyvu 
na verejné zdravie návrh na vydanie rozhodnutia na uvedenie do prevádzky. K predmetnému 
návrhu je potrebné predložiť  protokol o objektivizácii intenzity elektromagnetického pora a 
výsledky merani spolu s výpočtom itrovne expozície zamestnancov, resp. obyvaterov a 
prevádzkový poriadok zariadenia vypracovaný v rozsahu vymedzenom NV SR Č. 209/2016 Z. z. o 
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minimálnych zdravotných a bezpečnostných poliadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expoziciou elektromagnetickému poru v zneni neskoršich predpisov. 

9. Dodržať  podmienky NDS, a.s. uvedené v stanovisku Č. 286/55853/30103/2019 zo dria 27.05.2019: 

- 	S umiestnenim a realizovanim stavby salasime za podmienky zabezpečenia výniinky zo zákazu 
činnosti v ochrannom pásme Diarnice a za podmienky, že spoločnosť  02 Slovakia s.r.o. bude pine 
rešpektovať  projekt diarnice D3 Oščadnica - Čadca, bukov, 2. profil so všetkými stavebnými 
objektmi a nebude požadovať  kompenzácie za možné obmedzenia, pripadné 	vplyvy 
z diarnice počas jej výstavby a po uvedeni do prevádzky. 

10. Dodržať  podmienky OÚ Čadca - odbor starostlivosti o ŽP, uvedené v stanovisku č. OU-CA-
OSZP-2018/012379 zo dria 15.10.2018: 

- 	Dodávater stavby, ktorý je zároveri pôvodcom odpadu bude odpad zhromažd'ovať  tak, aby 
nenarušoval estetický raz krajiny a podra potreby zabezpeči jeho okarnžité zhodnotenie alebo 
zneškodnenie. 

- 	Nevyužiterné odpady budít zneškodnené skládkovanim na slcládke, ktorá ma udelený sailas na 
prevádzkovanie v zmysle § 97 ods. 1 pism. a) zákona o odpadoch, prip. integrovand povolenie v 
zmysle zákona Č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v zneni neskoršich predpisov. 

- 	Investor stavby ku kolaudácii stavby zabezpeči doklady od predchadzajriceho držitel'a odpadov o 
spôsobe nakladania s odpadmi počas realizácie stavby a tieto predloži ku kolaudačnému konaniu. 

11. Dodržať  podmienky OÚ Čadca, pozemkový a lesný odbor, uvedené v stanovisku Č. OU-CA-PLO-
2019/006403-002 zo dria 15.05.2019: 

- Zabezpečiť  zakladrra starostlivosť  o pornohospodársku pôdu, na ktora bolo vydand toto stanovisko 
až do doby realizácie stavby najma pred zaburinenim pozemkov a porastom samo náletu drevin. 

- Vykonať  skrývku humusového horizontu pornohospodárskej pôdy zo zaberanej časti pozemku C 
KN 3432 a zabezpečiť  jej hospodárne a ričelné využitie na nezastavanej časti pozemku C KN 3432 
v katastrálnom fizemi Horelica. 

- 	Po realizácii výstavby, za fičelom usporiadania evidencie dnihov pozemkov v katastri 
nehnuternosti podra § 3 ods. 2 zákona požiadať  o zmenu pornohospodárskeho druhu pozemku 
orná pôda na zastavanú plochu, pripadne ostatml plochu s predloženfin porealizačného 
geometrického plánu a tohto stanoviska. Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný Arad Čadca, 
katastrálny odbor, E. Podjavorinskej 2576, Čadca. 

12. Dodržať  podmienky SSD, a.s. uvedené v stanovisku č. 4300078387-1407 zo dŕia 06.12.2017: 

- Pre pripojenie bore uvedeného odberného miesta je potrebné vybudovať  novri VN pripojku s 
jednoričelovým elektrickým zariadenim - transformačnou stanicou, (d'alej Jen TS) ktorá bude vo 
vlastnictve investora a bude posudzovaná vždy, len ako jedno odberné miesto. Pripojenie 
realizovať  ako vlastral investiciu, vrátane vypracovania realizačnej PD inžinierskych činnosti spolu 
s realizáciou stavby a následnou kolaudáciou v zmysle Stavebného zákona 50/1976, v zneni 
neskoršich predpisov, ktorú je potrebné predloliť  na odsalasenie do SSE-D. 

- 	Odovzdávacie miesto. (bod napojenia) je existujuce vzdušné VN vedie linky čislo 109, v mieste 
odbočenia PPN svorky na podpernom bode(vid'. mapa — dye varianty). 

- Rozpojiterný prvok na jednoričelovii trafostanicu umiestniť  na prvý podperný bod od odbočenia. 

- 	Meranie spotreby energie bude umiestnené v skrini merania, (USM) s polopriamym meranim cez 
meracie transformátory prridu (d'alej MTP) pre požadovaný výkon s prevodom 3xMTP 
100/5A/10VAJO,5S. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke: 
www.sse-d.sk  

- 	Pripojenie nového odberného miesta cez VN pripojku, sa zrealizuje až uzatvorenim zmluvy o 
pripojeni zariadenia odberatera a uhradeni poplatku za pripojenie. Termin pripojenia bude 



VD/3605/2019/Ja - Č.z. VD/42138/3605/2019/Ja 	str. 4 

24.mesiacov od vydania pravoplatného stavebného povolenia. Bez schválenia všetkYch stuphov 
projektovej dokumentácie nie je možné uzatvoriť  Zmluvu o pripojeni. 

Platnosť  vyjadrenia od jeho vyjadrenia je 1.kalendamy rok. Vyjadrenie straca platnosť  pri zmene 
Udajov na základe ktorých bob vydané. (zmena lokality, zmena vstupnych Adajov sUvisiacej 
legislativy a pod.) 

Toto vyjadrenie slidi pre potreby vydania stavebného povolenia, za dodržania Všeobecnych 
podmienok k vyhotoveniu energetického dlela" uvedených v prflohe 6.1. tohto vyjadrenia. 

13. Dodržať  podmienky ŠOP- CHKO Kysuce uvedené v stanovisku 6. CHKOKY/194-001/2019/DP 
zo dfia 02.05.2019: 

- 	ZS bude skonštruovany podfa predloženej PD. 

Všetky práce viesť  po existujacich komunikáciách (lesná cesta). 

Oplotenie stavby navrhujeme zelenej farby. 

Trasu elektrickYch pripojok vratiť  do pôvodného stavu. 

Vegetačny a pôdny kryt (drny) odobrať  a uložiť  tak, aby ich bolo možné spatne použiť  na 
povrchovi: Apravu. 

- 	Prebytočnit zeminu uložiť  na miesto vopred určené. 

- 	Odpad z káblov a iného stavebného materiálu zlikvidovať  v súlade so zákonom o odpadoch. 

Rozhodnutie o námietkach fičastnikov konania: 

- 	v priebehu konania neboli zo strany fičastnikov konania vznesené žiadne námietky ani 
pripomienky 

K stavbe sa vyjadrili dotknuté organy: 

Dopravný Arad; Energotel; KrajskY pamiatkový Arad Žilina; Ministerstvo dopravy a vystavby SR, 
útvar vedUceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika žilina; Ministerstvo obrany SR, 
Agentúra správy majetku; Ministerstvo vnittra SR, Centrum podpory Banská Bystrica; 
Msú čadca, referát správy majetku; Národna diarnična spoločnosť, a.s.; NASES; Okresné 
riaditerstvo Hasičského a zachranného zboru v Čadci; Okresny firad Čadca, odbor starostlivosti o 
životné prostredie; OkresnY Arad Čadca, pozemkový a lesny odbor; Orange Slovensko, a.s.; 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.; Slovak Telekom, a.s.; SPP - distribúcia, a.s.; 
Stredoslovenská distribučna, a.s.; SOP - CHKO Kysuce; TOWERCOM, a.s.; UPC BROADBAND 
SLOVAKIA, s.r.o. 

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

Upozornenie: 

Územné rozhodnutie ma podra § 40 ods. 1 stavebného zákona platnosť  2 roky odo dria nadobudnutia 
právoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestratf však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť  o 
stavebné povolenie predmetnej stavby. 

Toto rozhodnutie straca platnosť  driom, ked' stavebnému úradu bude doručenč  oznámenie 
navrhovatera alebo jeho právneho nástupcu o torn, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie 
vzfahuje. 
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Odavodnenie: 

Dria 29.07.2019 podal navrhovater 02 Slovakia, s.r.o., sosídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, 
v zastilpení spoločnosťou TeleDat komunikačné systémy s.r.o., so sídlom Sladkovičova 20, 974 05 
Banská Bystrica návrh na územné rozhodnutie na tuniestnenie stavby" Základiiová stanica CAHOR, 
stožiar 02 Slovakia, s.r.o." na pozemkoch register "C" parc. č. 3398, 3432 v katastrálnom fizemí 
Horelica. Uvedeným driom bolo začaté fizemné konanie. 

Stavebný Arad oznámil dria 06.09.2019 začatie Azemného konania všetkým známym fičastníkom 
konania a dotknutým orgánom a organizáciám. K prerokovaniu návrhu síičasne nariadil fistne 
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deft 03.10.2019, o výsledku ktorého bol spísaný 
záznam. 

Zároveri stavebný Arad upozornil Ačastníkov konania a dotknuté orgány, že si svoje námietky 
a pripomienky medu uplatniť  na tunajšom stavebnom úrade najneskôr pri tomto ftstnom pojednávaní, 
inak sa na ne nebude prihliadať. 
Stanoviská oznámili: 

Dopravný Arad; Energotel; Krajský pamiatkový Arad Žilina; Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 
útvar vedficeho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Žilina; Ministerstvo obrany SR, 
Agendua správy majetku; Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica; 
MsÚ Čadca, referát správy majetku; Národná diarničná spoločnosť, a.s.; NASES; Okresné 
riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci; Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o 
životné prostredie; Okresný drad Čadca, pozemkový a lesný odbor; Orange Slovensko, a.s.; 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.; Slovak Telekom, a.s.; SPP - distribúcia, a.s.; 
Stredoslovenská distribučná, a.s.; SOP - CHKO Kysuce; TOWERCOM, a.s.; UPC BROADBAND 
SLOVAKIA, s.r.o. 

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

Účastníci konania: 

- 	02 Slovakia, s.r.o., vlastníci susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnicke prdva môžu byt' 
rozhodnutim priamo dotknuté v lokalite Čadca - Čadečka 

Námietky Ačastnikov neboli v konaní uplatnené. 

Skonštatovalo sa, že umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou 
pre dotknuté územie a projektovd dokumentácia pre fizemné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje 
všeobecným technickým požiadavkárn na výstavbu podra ustanovení vyhlášky Č. 532/2002 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o 
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívand osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie. Stavebný tlrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

Poučenie o odvolani: 

Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o sprdvnom konaní možno podat' 
odvolanie v lehote 15 dni odo &la jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský Arad v tadci, 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. V zmysle § 47 ods. 4 zákona 6. 71/1967 Zb. v platnom znení je 
toto rozhodnutie preskiimaterné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

REep 

0 
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prim or mesta 

To 
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Poplatok: 

Správny poplatok podra zdkona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskoršich predpisov 
položky 59 pism. a ods. 2 vo vyške 100.00 E bol zaplatený. 

Priloha pre navrhovatera: 

- 	overená projektová dokurnentácia pre fizemné konanie 

Toto rozhodnutie musi byt' vyvesenč  na ňradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledný deri 
vyvesenia je dňom doručenia. 

Vyvesené dria:  '1 2. • 	1) 10 	 Zvesené dria• 	  

 

I 
MESTO cADCA 

-61- 	V. 

 

    

    

Pečiatka a podpis orgánu, ktory potvrdzuje vyvesenie 	esenie rozhodnutia. 

Dorn& sa: 

tčastnici konania 
1. TeleDat komunikačné systémy s.r.o., Sládkovičova súp. č. 20, 974 05 Banská Bystrica 

zastiipené: 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
2. vlastnici susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnicke práva môžu byť  rozhodnutim priamo dotIcnuté v 
lokalite Horelica Mufiákovci - doručuje sa verejnou vyhláškou podra § 42 ods. 2 stavebného zákona 

Dotknuté orgány 
3. Dopravný úrad, Letisko M. R. §teránika, 823 05 Bratislava 
4. Energotel, J. Milca síip. č. 44, 010 01 žilina 
5. Krajský pamiatkový firad žilina, Mariansk6 námestie súp. Č. 19, 010 01 Žilina 
6. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, íitvar vedikeho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika 
žilina, Hviezdoslavova súp. č. 48, 010 01 Žilina 
7. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, ČSA súp. č. 7, 832 47 Banská Bystrica 
8. Ministerstvo vtultra SR, Centrum podpory žilina, Kuzmányho súp. č. 26, 013 23 žilina 
9. Mst Čadca, refer& správy majetku 
10. Národná diarničná spoločnosť, a.s., Dilbravska cesta sap. č. 14, 841 04 Bratislava 
11. NASES, BC Omnipolis, Trnavská cesta súp. Č. 100, 821 01 Bratislava 
12. Okresné riaditerstvo Hasičského a zachranného zboru v Čadci, A. Hlinku síip. 6. 4, 022 01 čadca 
13. Okresný firad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova síip. Č. 91, 022 01 Čadca 
14. Okresný firad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca 
15. Orange Slovensko, a.s., Metodova súp. Č. 8, 821 08 Bratislava 
16. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960, 010 57 žilina 
17. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská súp. Č. 28, 817 62 Bratislava 
18. SPP - distribíicia, a.s., Mlynské Nivy síip. č. 44, 825 19 Bratislava 
19. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke síip. Č. 2927/8, 010 47 Žilina 
20. ŠOP - CHKO Kysuce, U Tomali súp. Č. 1511, 022 01 Čadca 
21. TOWERCOM, a.s., Cesta na Kamzik sUp. č. 14, 831 01 Bratislava 
22. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševcenkova súp. 6. 36, 851 01 Bratislava 

Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971 	Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca 	E-mail: sekretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIt: 2020552974 Č. 6.: 7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadca.sk  
Adresa: Mestský arad Čadca, Nimestie slobody 30, PSC: 022 01 



OKRES: CADCA 
OBEC: CADCA 
KATASTFčALNE OZEMIE: HORELICA 
PARCELA KN-C:3398 

SORADNICE: E 18°495.6" 
N 49°2637" 

STUPEŇ  HL. PROJ.  T 
komunikačné 

BANSKA 
SLADKOVIOOVA 

SLOVAKIA 

eleDat 
syst6rny 

BYSTRICA 

s.r.o. 

20 

Pro jekt stovby ZODP. PROJ. Ing. 	Peter 	Kuchár 	-;7.- ---,:-',..., _. 4? 
VYPRACOVAL Ing. 	Michal Kamenský 

FINANčNi• K6D KRESLIL Ing. 	Michol Kamenský 
66114 

NAZOV A MIESTO STAVBY 
ZAKLADNOVA STANICA CAHOR 

STOZIAR 02 SLOVAKIA, s.r.o., CADCA-HORELICA DATUM 03/2019 
NAZOV VVKRESU 

TRASA NN PR1POJKY V REGISTRI KN-C,KN-E 
FORMAT 2 A4 
ZAK AZK. CISLO CAHOR/2018 
MIERKA 

1:1000 

čISLO WKRESU 

C.1.03 INVESTOR 02 SLOVAKIA, s.r.o. 

NOVA TRAFOSTANICA 	NOV BOD NAPOJENIA 

NOVA ELEKTROMER.ROZVADZAC 	ODPOJOVg 

7Ca dca  

3475 

NOVA ZAKLAD •VA STAN CA 
CAHO 
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