MESTO

Č ADCA

Námesie slobody 30, 022 01 Čadca
Č. j.: VD/2315/2020/Mu

V Čadci dňa 08.07.2020

STAVEBNÉ POVOLENIE

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušhý podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o územnom
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (cralej len "stavebný
zákon"). v spojenom územnom a stavebnom konani preskúmal podl'a § 37 a 62 stavebného zákona
žiadost' o stavebné povolenie. ktorú podal
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
ktorého zastupuje Emil Cisarik, Komenského 135/16, 022 04 Čadca
(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto preskúmania vyddva podra § 39, 39a a 66 stavebného
zákona
stavebné povolenie
v spojenom územnom a stavebnom konani
na stavbu
12015 - Čadca - MájOVA - prediženie NNK
(d'alej len "stavba") na pozemkoch v k.ú. Čadca (liniová stavba).
Stavba obsahuje:
Predmetom stavby je rozširenie zenej elektrickej siete. Do jestvujúceho zemného kábla sa
vreže skriŕía PRIS 3 . balej sa z novej skrine PRIS 3 vyvedie nový kábel AYKY-J 3x240+120, ktorý
sa ukonči v novej skrini PRIS 4. Zo skrine PRIS 4 sa potom vyvedie lapel AYKY-J 3x240+120
a ukonči sa v novejk skrini PRIS 2. Kdbel bude uložený v chráničke v chodniku, v zelenom páse
a v ceste. Dand stavba sa bude realizovat' v meste Čadca na ulici Mdjovej.
Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1 Stavba bude umiestnená na pozemkoch v k.ú. Čadca (liniová stavba), podl'a situácie, ktorá tvori
neoddeliternú súčast' projektovej dokumentácie.
2. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom
v spojenom územnom a stavebnom konani. Pripadné zmeny nesmú byf vykonané bez
predchádzajúceho povolenia stavebného taradu.
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3. Pri uskutočriovanf stavby je potrebné dodržiavat' predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických nariadení a dbat' o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
4. Počas výstavby budú dodržiavané všeobecn6 technické požiadavky na uskutočilovanie stavieb
v zmysle § 48 — 53 stavebného zákona.
5. Stavebník je povinný označif stavenisko s uvedenim potrebných údajov o stavbe a účastnikoch
výstavby - § 43i ods. 3 pism. b/ stavebného zákona.
6. Stavebník je povinný stavbv zabezpečif tak, aby nedošlo k ohrozeniu života, zdravia a bezpečnosti
/oplotenie a zabezpečenie. staveniska proti vniknutiu osôb, použitie ochranných sietí a pod. - § 43i
ods. 3 stavebného zákonal.
7. Stavba bude dokončená do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
8. Stavebník je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viest' stavebný
dennik a tento predložif stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.
9. Na stavbu budú použité stavebné výrobky, ktoré spiňajít podmienky osobitných predpisov.
10. Podl'a § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatim stavebných prác stavebnik zabezpeči vytýčenie
stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávat' geodetické a kartografické
činnosti.
11. Stavebník pred začatim stavebných prác zabezpeči presné vytýčenie všetkých podzemných vedeni
a zariadeni, ich prfpadnú ochranu podl'a platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich
správcov.
12. Stavebník je povinný oznárnif stavebnému úradu termin začatia stavby.
13. Stavba bude uskutočňovaná dodávatersky. Stavebník je povinný nahlásit' stavebnému úradu
dodávatera stavby najneskôr do 15 din odo dria skončenia výberového konania.
14. Za odborné vedenie uskutočriovania stavby bude zodpovedaf dodávaterská organizácia.
15. Dodržat' podmienky Mesta Čadca:
• V pripade zásahu do miestných komunikácii, požiadaf prfslušný cestný správny orgán o vydanie
rozkopového povolenia
16. Dodržaf podmienky Okresného úradu Čadca, pozemkový a lesný odbor:
• v pripade trvalého záberu pornohospodárskej pôdy požiadaf o stanovisko
17. Dodržaf podmienky Olcresného úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie:
• počas stavebných prác dbat' na ochranu existujúcej zelene, výkopovú rýhu viest' v dostatočnej
vzdialenosti od kmeťiov stromov, v pripade, že to nie je možné, v blizkosti drevin výkopové práce
vykonávat' tak, aby nedošlo k poškodeniu koreriovej sústavy, tj. ručným výkopom
• v pripade nevyhnutného a odôvodneného výrubu drevin a krovin rastúcich mimo les, na výrub
ktorých sa nevzt'ahuje ustanovenie § 47 ods. 4 pism. e) zákona je potrebný súhlas orgánu ochrany
prírody (Mesto Čadca) podra § 47 ods. 3 zákona
• prebytočnú výkopovú zeminu neukladat' do alúvii miestnych potokov a podmáčand lokality, aby
nedošlo k zasypaniu pripadných biotopov eur6pskeho alebo národného významu, v pripade, že
prebytočná zemina nebude využitá v rámci dotknutej stavby zlikvidovat' ju na riadenej skládke
TKO
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podra § 77 ods.2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu je právnická alebo &zická osoba —
podnikatel', pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Pkivodca odpadu zodpovedá za
nakladanie s odpadmi podl'a tohoto zákona a uplatni si povinnosti podra § 14 zákona o odpadoch.
Pôvodca odpadu právnická osoba resp. l'yzicka osoba — podnikater Ind mat' od prislušného orgánu
štátnej správy odpadového hospodárstva salas podl'a § 97 ods. 1 pism. g) zákona o odpadoch na
zhromažd'ovanie odpadov a salas podra § 97 ods. I. pism. 0 zákona na nakladanie
s nebezpečným odpadom. Ak pôvodca odpadu uzatvori zmluvu so stavebnou firmou (držiterom),
v takom pripadepôvodca takéhoto odpadu potrebuje salas od prislušného orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva podia § 97 ods. 1 pism. gň zákona na zhromažd'ovanie odpadov a držiter
zákona o odpadoch na nakladanie
odpadu potrebuje salas podl'a § 97 ods. 1 pism.
s nebezpečnými odpadmi
nevyužiterné odpady buchl zneškodnené skládkovanim na skládke, ktorá má udelený síthlas no
prevádzkovanie v zmysle § 7 ods. 1 pism. a) zákona o odpadoch, prip. integrované povolenie
v zmysle zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v zneni neskoršich predpisov
investor stavby ku kolaudácii zabezpeči doklady od predchádzajíiceho držitera odpadov o spôsobe
nakladania s odpadmi počas realizácie stavby

18. Dodržof všeobecné podmienky ochrany SEK uvedené vo vyjadreni Slovak Telekom, a.s.:
•

V pripade, že zámer stavebnika, pre ktorý podal uvedenú žiadost, je v kolizii so SEK Slovak
Telekom ,a.s. alebo DIGI Slovakia, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti, je
stavebnik po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečit:
• Ochranu alebo preloženie sieti v zmysle konkranych podmienok určených zamestnancom
Slovak Telekom,a.s.,
• Vypracovanie projektovej dokumentácie v pripade potreby premiestnenia telekomunikačného
vedenia,
• Odsalasenie projektovej dokumentácie v pripade potreby premiestnenia telekomunikačného
vedenia,
• V lokalite predmetu žiadosti je oprávnený vykonávaf práce silvisiace s preloženfm sieti (alebo
vybudovanim telekomunikačnej pripojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil,
hradil@suptel.sk, 0907 777474
• V káblovej ryhe sa morže nachadzaf viac zariadeni (káble, potrubia) s rôznou funkčnosfou.
• Pri akýchkorvek prácach, ktorými môžu byt ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadatel'
povinný vykonat' všetky objektivne ačinné ochranné opatrenia tým, že zabezpeči:
• Pred začatim zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadeni priamo na povrchu terénu.
• Preukázaterne oboznámi zamestnancov, ktori budú vykonávat' zemné práce, s vytýčenou a
vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu
stanovené.
• Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na man(' polohovú odchýlku ± 30
cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedeni a zariadeni pracovali
s najvačšou opatrnosfou a bezpodmienečne nepouživali nevhodné náradie (napr. hibiace
stroje).
• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukorvek ohrozeniu, Icrácieži a
poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
• Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zalcrytim (zasypanim).
• Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na teleflinne čfslo 0800123777
• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST a DIG! Slovakia
nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonand bez ich vedomia).
• V pripade, že počas výstavby je potrebné zvýšit', alebo znižif krytie tel. káblov je toto možné
vykonat' len so salasom povereného zamestnanca ST.
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V pripade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sief ST) je potrebné si
podat' žiadosf o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
Dodržat' platné predpisy podra STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedeni v pinom rozsahu.

19. Dodržaf podmienky SPP-distribúcia, a.s. uvedené vo vyjadreni zo dria 10.02.2020 6.
TDNS/0077/2020/Ki:
Pred realizáciou zemných prác je stavebnik povinný požiadaf spoločnost' SPP- distribúcia o presné
vytýčenie existujúcich plynárenských zariadeni, na základe pisomnej objednávky, ktorú treba
zaslaf na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava, alebo
elektronicky prostrednictvom online formuláru zverejneného na webovom sidle SPP-D (www.sppdistribúcia.sk).
V
záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky alebo
•
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadeni do
vzdialenosti 100 m.
• Stavebnik je povinný oznámif začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadeni
zástupcovi prevádzkovatera SPP — D (Adam. Kušnier, tel.č.+421 41 242 4107) najnesk6r do 7 dni
pred zahájenim plánovaných prác
• Stavebnik je povinný zabezpečif pristupnosf plynárenských zariadeni počas realizácie činnosti
z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadeni, najma výkonu kontroly prevádzky,
ildržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skilšok opráv, rekonštrukcie plynárenských
zariadeni.
• stavebnik je povinný umožnif zástupcovi SPP-D (p.Adam. Kušnier, tel.č.+421 41 242 4107) vstup
na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadeni,
• Stavebnik je povinný realizovaf výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu
od obrysu existujúcich plynárenských zariadeni v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom
vytýčeni výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
• Ak pri výkopových prdcach bolo odkryté plyndrenské zariadenie, je stavebnik povinný
kontaktovat' pred zasypanim výkopu zástupcu SPP —D na vykonanie kontroly stavu obnaženého
plyndrenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej f6lie, výsledok
kontroly bude zaznamenaný do stavebného dennika
• Pristup k akýmkorvek technologickým zariadeniam SSP-distribúcia nie je povolený a manipulácia
s nimi je prisne zakázand, pokiar sa na tieto práce nevzfahuje vydané povolenie SPP-distribúcia.
• Odkryté plynovody, káble a ostatné inžinierske siete musia byt' počas odkrytia zabezpečené proti
poškodeniu.
• Stavebnik nesmie nad trasou plynovodu realizovat také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho
doterajšie krytie a hihku uloženia, v pripade zmeny úrovne terénu bude potrebné všetky zariadenia
a poklopy plynárenských zariadeni osadit' do novej 6rovne terénu.
20. Každá poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, must byt' ihned'
ohldsené SPP-D na tel. č. 0850 111 727.
• Stavebnik je povinný pri realizácii stavby dodržat' ustanovenia Zákona o energetike, Vyhl. 6.
508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne závazných právnych predpisov, súvisiacich
technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP) najma TPP 702 01, TPP 702 12.
• Stavebnik je povinný rešpektovat a zohradnif existenciu plynárenských zariadeni a/alebo ich
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem
• Stavebnik je povinný pri sAbehu a križovani navrhovaných vedeni s existujúcimi plyndrenskými
zariadeniami dodržaf min. odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01
• Stavebrilk nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadeni v zmysle § 79 a § 80 zákona
o energetike umiestriove nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
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21. Dodržaf podmienky SeVaK a.s. Žilina č.j. 020004678 zo dria 10.02.2020:
• v záujmovom územi stavby sa nachádza verejný vodovod (VV) LT DN 80 mm, DN 150 mm a
potrubie verejnej kanalizácie BT DN 300 mm, PVC DN 300 mm, kamenina DN 300 mm v správe
spoločnosti SEVAK a.s. V záujmovom územi sa môžu nachádzaf vodovodné a kanalizačné
pripojky , ktoré nie sú v sprdve SeVaKu. Informácie o nich Vám poskytnú majitelia napájaných
nehnuternosti.
• pred zahájenim akýchkol'vek zemných prác stayebnik požiada o vytýčenie podzemných vedeni,
ktoré sa nachádzajú v záujmovom územi a zabezpeči aby pfi realizácii zemných prác bola
dodržaná STN 73 6005 pti súbehu a križovani s ostatnými yedeniami
• predmetné podzemné vedenia a ich ochranné pásmo v pinom rozsahu rešpektovaf, ochranné pásmo
VV a VK v zmysle zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciach č. 442/2002 Zb. z. §19 je 1,5
m (do DN 500 vrátane) od bočného pôdorysného okraja potrubia na obe strany. Výkopové práce
v ochrannom pásme VV a VK realizovat ručným výkopom
• v pásme ochrany VV a VK je zákázané vykondvaf zemné práce, umiestflovat stavby, konštrukcie
alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávat činnosti, ktoré obmedzujú pristup k verejnému
vodovodu a verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohrozif ich technický stay, vysádzaf trvalé
porasty, umiestriovat skládky, vykondvaf terénne úpravy
• pripadnú koliziu s inžinierskými siefami riešif s prislušnými pracovnikmi HS vodovody a HS
kanalizácie ešte pted zasypaním rýhy za účelom ochrany potrubi
22. Stavebnikoyi buck' ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stayebných prác slúžif iba
pozemky, ktoré sú v jeho vlastnictve. V pripade potreby zásahu do verejných plôch v súvislosti
s výstavbou objektu je stayebnik povinný pred realizáciou vyžiadaf si salas Msti v Čadci, odd.
ekonomické a správy majetku.
23 Stavebnými prácami nezasahovaf do vlastnickych, prip. iných práv k pozemkom dotknutým
stavbou bez sahlasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzovat' práva a právom chrdnené
záujmy účastnikov stavebného konania
24. Po ukončeni stavby je stavebnik povinný pozemky dotknuté stavbou uviesf do pôvodného stavu
a pripadné vzniknuté škody uhradif vlastnikom resp. uživaterom podra všeobecných predpisov
o náhrade škody.
25. Povolená stavba podlieha kolaudácii.
Projektovú dokumenticiu vypracoval:
Patrik Halfar, Rieka súp. 6. 2829, 022 01 Čadca
Rozhodnutie o nimietkach Oastnikov konania:
Zo strany účastnikov konania neboli v konani yznesené žiadne námietky ani pripomienky.
Podmienky dotknutých orgánov boll akceptované a sú zapracované do podmienok pre uskutočnenie
stavby vo výroku rozhodnutia.
Stavba nesmie byt' začatá pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosf v zmysle § 52
ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani.
Stavebné povolenie stráca platnost ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona.
Stavba nie je v kolízii s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (ĹJPN mesta
schválenou uznesenim mestského zastupiterstva 6. 96/2007 na zasadnutí dfía 27.07.2007.
Čadca)
'

%•.!

,(1) ;',1;0.,1
:HI'

ifi'ilt;'.11,)

IdS1(11)((f:'

.11'11,

d.
HI''`-•1

(

I

IJ

(),I.

f

H:"

1!1\j..);11

ktitr(

pro'i .1
ll',"111()W:11•i;

0',1\

11(Irl'cldkl.1
fik ,

SjIlL11.1('

-2 () 0'4 ',...)„().-.)0

111..1111;,1

i()Ikr)11(\',1)1

\

11:'itr)

; '
;'

,
H p(1lik 1;1(.1(1.%/110i: ŕ

1W; 1( 11 •.;1.;
1..1;"; \ -111'n)

"'''

;HIniki • I., •11, 1.11

1.1t

-

11 11 :,

•1.i'Cpii.\ • ,tiir

,

H. H ťflI1

'11 :11()ii

'

•,'

pvic.1-)eho

11:ĺ 1),

ilv;1111; pok. ()1(:11:ii

ii0k1,11tiCjihiCi(11,1
;1,10

";; ..`1!\ii(111111i (i1),1

11111Y:40.W:di
:

• si'•"

;11;1—
, •011,

••

•d\

(101)1.:1\•,

1

(11 1

1 , /1:1
t10 1 Hi•O,

,

'

, ,,rok•HI:)• I

,;
!('" 011 PH.A",

•

,

Č•sp. VD/2315/2020/Mu - Č.z. VD/29001/2020/Mu

str. 7

Doral sa:
Cčastnici konania
1.Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke sup. 6. 2927/8, 010 47 Žilina
2. Emil Cisarik, Komenského sup. 6. 135/16, 022 04 Čadca
3. Patrik Halfar, Rieka sup. 6. 2829, 022 01 Čadca
4. Sprdva ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa sup. č. 104, 010 01 Žilina
5. vlastnici stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba bezprostredne týka v lokalite Čadca - Májová

Nakorko sa jedná o liniovú stavbu s verkým počtom účastnikov konania, týmto sa rozhodnutie
doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konanf. Rozhodnutie
must byt' vyvesen6 po dobu 15 drif na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.

Dotknuté orgány
6. Mesto Čadca, odd. ekonomick6 a správy majetku
7. Mesto Čadca, refer& dopravy
8. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku sup. č. 4, 022 01
Čadca
9. Okresné riaditerstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Čadca, Palárikova sup. 6.
977, 022 01 Čadca
10. Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a poz. komunikácii, Palárikova súp. 6. 91, 022 01
Čadca
11. Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova sup. 6. 91, 022 01 Čadca
12. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova sup. č. 95, 022 01 Čadca
13. Severoslovensk6 vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta sup. 6. 1960, 010 57 •Žilina
14. Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštová sup. č. 1, 010 01 Žilina
15. SPP - distribúcia, a.s., Mlynsk6 Nivy sup. č. 44, 825 19 Bratislava
16. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke sup. č. 2927/8, 010 47 Žilina

Toto rozhodnutie musi byt' vyvesen6 po dobu 15 dni sp6sobom v mieste obvyklom, posledný deň
lehoty vyvesenia je driom doručenia.
-

VYVESENt DŇA.

AD C, IVESENt DŇA:
-

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

SprAvny poplatok podl'a zdkona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v nerd neskorgieh predpisov položky 60 pism. g vo vý:,;ke
100.00 E hol zaplatený.
Tel.: 041/4332301-4
IČO: 313971
Bankové spojenie: V1:113. a.s., Čadca E-mail: sekretariat temestocatica.sk
Fax: 041/4302218
Č. tí.: 7224-322/0200
Internet: \ l w .mestocadca.sk
DIČ: 2020552974
Adresa: Mestsky Urad Čadca, Ndmestie slobody 30, PSČ: 022 01
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