
MES TO Č ADCA 
Nárnestie slobody 30, 022 01 Čadca 

Č. j.: VD/2545/2020/Ja 	 V Čadci dňa 14.07.2020 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebny &ad príslušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o ňzemnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršich predpisov (d'alej len "stavebny zákon"), v 
stavebnom konaní preskňmal podra § 62 stavebného zákona žiadosf o stavebné povolenie, ktorú dňa 
06.04.2020 podal 

02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, 
ktorito zastupuje 
TeleDat komunikačné systimy s.r.o., Shidkovičova 20, 974 05 Banski Bystrica 

(d'alej len "stavebník"), a na základe tohto preskAmania vyddva podra § 66 stavebného zákona 

stavebné povolenie 

na dočasnú stavbu 

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

(d'alej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 3398, 3432 v katastrálnom fizemí Horelica. 

Stavba obsahuje: 

Projektová dokumentácia rieši výstavbu stavby novej zdkladňovej 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.ú. Horelica, okres Čadca. Na parcele bude vybudovaná 
nová základňová stanica so stožiarom. Na betemovej ploche pod prístreškom bude umiestnený 
kabinet s príslušnou teclInol6giou. Na parcele buck' taktiež umiestnend technologické kabinety pre 
spoločnosti Orange Slovensko, a.s. a Slovak Telekom, a.s. Napojenie na elektrickil energiu bude 
riešené novou zemnou NN prípojkou a novou trafostanicou podra predloženej dokumentácie. 

Objektovi skladba povol'ovanej stavby: 

SO 01 - zdkladňová stanica a stožiar 
SO 02- elektrická NN prípojka 
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Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba sa povol'uje na dobu dočasml, po dobu trvania nájomnej zmluvy uzavretej medzi 
prenajimaterom Mestom Čadca a nájomcom 02 Slovakia, s.r.o. na dočasné využivanie časti 
pozemku pare. KN-E Č. 10043. 

2. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konani, ktorn 
vypracoval Ing. Peter Kuchár, Sládkovičova 20, 974 05 Banská Bystrica a ktorá je prilohou tohto 
rozhodnutia, pripadné zmeny nesmú bye vykonand bez predchádzajficeho povolenia stavebného 
úradu. 

3. Napojenie stavby na inžinierske siete: 

napojenie na elektrickú energiu —je riešené navrhovanou el. NN pripojkou podra projektovej 
dokumentácie odsthlasenej správcom siete Stredoslovenská distribučná, a.s. dria 04.05.2020 pod 
Č. 4100078387 - 135 a overenej v stavebnom konani 

4. Pri uskutočiiovanf stavby je nutné dodržiavaf predpisy týkajfice sa bezpečnosti práce a technických 
zariadeni, najma vyhašky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujil podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 
odbornej sp6sobilosti na výkon niektorých pracovných činnosti a dbat' na ochranu zdravia a osôb 
na stavenisku. 

5. Pri stavbe budfi dodržané ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o všeobecných technických požiadavkdch na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách 
na stavby uživané osobami s obmedzenou schopnosfou pohybu a orientácie, ktoré upravujú 
požiadavky na uskutočnenie stavieb a prislušné technické normy. 

6. Počas výstavby budú dodržand všeobecné technické požiadavky na uskutočilovania stavieb 
v zmysle § 48 stavebného zákona. 

7. Stavba bude ukončená najneskôr do 2 rokov odo dŕia nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 

8. Na stavbu budú použité stavebné výrobky, ktoré spĺiiajt1 podmienky osobitných predpisov. 

9. Stavebnik zabezpeči vytýčenie priestorovej polohy podra rozhodnutia o umiestneni stavby 
právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou. 

10. Stavebnik je povinný podra § 43i ods. 3 pfsm. b) stavebného zákona označif stavenisko 
s uvedenim potrebných fidajov o stavbe a fičastnikoch výstavby. 

11. Stavebnik pred začatim stavebných prác zabezpeči presné vytýčenie všetkých podzemných vedeni 
a zariadeni, ich pripadml ochranu podFa platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich 
správcov. 

12. Stavebnik je povinný oznámif stavebnému úradu termin začatia stavby. 

13. Stavba bude uskutočriovaná dodávatersky. Stavebnik je povinný nahlásif stavebnému úradu 
zhotovitera stavby najneskôr pred začatim stavby. Za odborné vedenie uskutočriovania stavby 
bude zodpovedný zhotoviter. 

14. Dodržaf podmienky SSD, a.s. uvedené v stanovisku 6. 4300078387 - 135 zo dria 04.05.2020: 

S predloženou projektovou dokumentáciou silhlasfme. 

Pripojené elektrické zariadenie nesmie svojou prevádzkou ovplyvriovaf kvalitu elektrickej energie 
v neprospech ostatných odberaterov, inak môže v zmysle Zákona 6. 251/2012 Z.z., dodávatel' 
elektrickej energie v nevylmutnom rozsahu obmedzif, alebo prerušif dodávku elektrickej energie. 

Realizačml projektovú dokumentáciu žiadame predložif na odsalasenie. 

15. Dodržaf podmienky Krajského pamiatkového úradu uvedené v stanovisku Č. KPUZA-
2019/10335-2/33047/KOP zo dria 03.04.2018: 
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Termin začatia výkopových prác súvisiacich so stavbou pisomne ohlásiť  najmenej 5 dni vopred 
Krajskému pamiatkovému dradu žilina, ktorý vykoná odborný dohrad stavby formou prieskumu 
detektorom kovov a následnej obhliadky jej výkopov z hradiska výskytu možných 
archeologických nálezov. 

Ak počas stavebných prác dôjde k akémukorvek archeologickému nálezu hmotnej alebo 
nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov staršich architektúr, stavebného 
materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mind alebo kostrových 
pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlasiť  Krajskému pamiatkovému firadu Zilina, 
najneskôr na druhý pracovný deň  po najdeni a ponechat' ho bez zmeny až do obhliadky krajským 
pamiatkovým &adorn. 

Zabezpečif preukazaterným spôsobom oboznámenie s podmienkami zavazného stanoviska všetky 
subjekty mičastfiujíice sa na realizácii stavby. 

16. Dodržať  podmienky 'S" OP- CHKO Kysuce uvedené v stanovisku č. CHKOKY/194-001/2019/DP 
zo dňa 02.05.2019: 

- 	ZS bude skonštruovaný podra predloženej PD. 

- 	Všetky práce viesť  po existujíicich komunikáciach (lesná cesta). 

- 	Oplotenie stavby navrhujeme zelenej farby. 

- 	Trasu elektrických pripojok vratiť  do pôvodného stavu. 

- 	Vegetačný a pôdny kryt (drny) odobraf a uložiť  tak, aby ich bolo možné spatne použiť  na 
povrchovil Apravu. 

- 	Prebytočnd zeminu uložiť  na miesto vopred určené. 

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

17. Dodržat podmienky 00 Čadca - odbor starostlivosti o žP, uvedené v stanovisku č. OU-CA-
OSZP-2018/012379 zo dňa 15.10.2018: 

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

- 	Nevyužiterné odpady budii zneškodnené skladkovanfm na skládke, ktorá ma udelený súhlas na 
prevádzkovanie v zmysle § 97 ods. 1 pfsm. a) zákona o odpadoch, prip. integrovand povolenie v 
zmysle zákona 6. 245/2003 Z.z. o IPKZ v zneni neskoršich predpisov. 

- 	Investor stavby ku kolaudácii stavby zabezpeči doklady od predchadzajAceho držitePa odpadov o 
spôsobe nakladania s odpadmi počas realizácie stavby a tieto predloži ku kolaudačnému konaniu 

18. Dodržať  podmienky 00 Čadca, pozemkový a lesný odbor, uvedené v stanovisku Č. OU-CA-PLO-
2019/006403-002 zo dňa 15.05.2019: 

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

- 	Vykonat' skrývku humusového horizontu pornohospodárskej pôdy zo zaberanej časti pozemku C 
KN 3432 a zabezpečif jej hospodáme a Ačelné využitie na nezastavanej časti pozemku C KN 3432 
v katastrálnom fizemi Horelica. 

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

19. Dodržať  podmienky NDS, a.s. uvedené v stanovisku č. 286/55853/30103/2019 zo dim 27.05.2019: 
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S umiestnenim a realizovanim stavby siahlasime za podmienky zabezpečenia výnimky zo zdkazu 
činnosti v ochrarmom 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. 

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

Termin začatia výkopových prác súvisiacich so stavbou pfsomne ohlásiť  najmenej 5 dril vopred 
Krajskému pamiatkovérnu úradu Žilina, ktorý vykoná odborný dohrad stavby formou prieskumu 
detektorom kovov a následnej obhliadky jej výkopov z hradiska výskytu možných 
archeologických nálezov. 

Ak počas stavebných prác dôjde k akémukorvek archeologickému nálezu lunotnej alebo 
nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov staršich architektúr, stavebného 
materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mind alebo kostrových 
pozostatkov, je nevyhnutné nález okarnžite ohldsiť  Krajskému pamiatkovému úradu žilina, 
najneskôr na druhý pracovný defi po /*deaf a ponechať  ho bez zmeny až do obhliadky krajským 
pamiatkovým &adorn. 

- 	Zabezpečiť  preukázaterným spôsobom oboznámenie s podmienkami zdvazného stanoviska všetky 
subjekty zúčastilujuce sa na realizácii stavby. 

21. Dodržať  podmienky Prezidia PZ, odbor DP, Oddelenie výkonu služby a dopravného inžinierstva 
uvedené v stanovisku č. PPZ-ODP2-2020/008383-015 zo dfia 16.01.2020: 

Pri využívani vyššie uvedenej parcely nesmie dôjsť  k ohrozeniu a obmedzeniu realizácie výstavby 
diarnice D3 

Ochranné pásmo diarnice D3 v širke 50 metrov musi zostat' zachovand 

v ochrannom pásme budíicej diarnice D3 nesmú byt' umiestnené žiadne reklamné stavby 

MV SR p PZ ODP si vyhradzuje právo stanoviť  dodatočné podmienky alebo uložené zmeniť, ak si 
to vyžiada zlepšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v pripade verejndho zdujmu 

22. Stavebnými prácami nezasahovať  do vlastnickych, príp. iných práv k pozernkom dotknutým 
stay bou bez súhlasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzovať  práva a právom chránené 
záujmy účastnikov stavebného konania. 

23. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

Spôsob doterajšieho vyttlitia pozemkov: 

CKN 3432 - orná pôda 

Sailasné stanovisko k pripravovanému zámeru stavby „Zdkladriová stanica Horelica, CAHOR/66114, 
NN zemná a vzdušná pripojka" pre objekt rozvádzač  a trafostanica na pornohospodárskej pôde, na 
pozetnku parc. č. CKN 3432 v k.ú. Horelica vydal Okresný úrad Čadca - pozemkový a lesný odbor 
diia 15.05.2019 pod č. OU-CA-PL01-2019/006403-002. 

Rozhodnutie o nimietkach igastnikov konania: 

- 	v priebehu konania neboli zo strany účastnikov konania vznesené žiadne námietky ani 
pripomienky 
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K stavbe sa vyjadrili dotknuté orgány: 

Dopravny úrad; Energotel; Krajský pamiatkový úrad Žilina; Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 
útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Žilina; Ministerstvo obrany SR; 
Ministerstvo viultra SR, Centrum podpory Žilina; Mst Čadca, referát správy majetku; Národná 
diarničriá spoločnosť, a.s.; NASES; Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci; 
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie; Okresný úrad Čadca, pozemkový a 
lesný odbor; Orange Slovensko, a.s.; Severoslovenské vodáme a kanalizácie, a.s.; Slovak Telekom, 
a.s.; SPP - distribúcia, a.s.; Stredoslovenská distribučnd, a.s.; ŠOP - CHKO Kysuce; 
TOWERCOM, a.s.; UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 

Upozornenie: 

Stavebné povolenie stráca podra § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnenim stavby 
nezačne do 2 rokov odo dfia nadobudnutia prdvoplatnosti. 

So stavbou nesmie bye začaté, pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona Č. 
71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v znení neskoršich predpisov). 

Odôvodnenie: 

Dfia 06.04.2020 podal stavebnik 02 Slovakia, s.r.o., so sidlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, 
v zastúpeni TeleDat komunikačné systérny s.r.o., so sidlom Sládkovičova 20, 974 05 Banská Bystrica 
žiadosť  o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Zildadilová stanica CAHOR, stožiar 02 Slovakia, 
s.r.o." na pozemkoch register "C" pare. 6. 3398, 3432 v katastrálnom fizemi Horelica. Uvedeným driom 
bolo začaté stavebné konanie. ezemné rozhodnutie o umiestneni stavby bolo vydané Mestom Čadca 
dila 06.11.2019 pod č.sp. VD/3605/2019/Ja. 

Stavebný úrad oznámil dfia 07.05.2020 začatie stavebného konania v§etkyrn známym účastnikom 
konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podra ustanoveni § 61 ods. 2 
stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakorko pomery 
staveniska mu boli dobre známe a žiadosť  poskytovala dostataný podklad pre riadne a sporahlivé 
posúdenie navrhovanej stavby. Throveň  stanovil lehotu 14 dril odo dfia doručenia tohto oznámenia, 
v ktorej môžu účastnici konania uplatniť  svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a 
organizácie svoje stanoviská. 

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konani preskumal predloženú žiadosť  z hradisk uvedených 
v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastnikmi konania a s dotknutými orgámni a organizáciami 
a zistil, že jej realizáciou alebo uživanim nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, 
predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. 

Stanoviská oznámili: 

Dopravný úrad; Energotel; Krajský pamiatkový úrad Žilina; Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 
útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika žilina; Ministerstvo obrany SR; 
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Žilina; MsÚ Čadca, refer& správy majetku; Národnd 
diarničnd spoločnosť, a.s.; NASES; Okresné riaditerstvo Hasičského a záchramiého zboru v Čadci; 
Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie; Okresný úrad Čadca, pozemkový a 
lesný odbor; Orange Slovensko, a.s.; Severoslovenské vodáme a kanalizácie, a.s.; Slovak Telekom, 
a.s.; SPP - distribúcia, a.s.; Stredoslovenská distribučná, a.s.; ŠOP - CHKO Kysuce; 
TOWERCOM, a.s.; UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 
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Stavebný úrad zaistil vzdjomný súlad predložených stanovisk dotknutých orgánov a organizácii 
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastnikov a správcov pre 
napojenie do sieti technickdho vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto 
rozhodnutia. 

Ĺidastnici konania: 

- 	02 Slovakia, s.r.o., Ing. Peter Kuchár, vlastnici susedných pozernkov a stavieb, ktorých vlastnicke 
práva miižu byť  rozhodnutfm priamo dotIcnuté v lokalite Horelica Muildkovci 

Námietky íičastnikov neboli v konani uplatnené. 

Projektová dokumentácia stavby spifia všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky 
fizemndho rozhodnutia o umiestneni predmetnej stavby. Stavebný Arad v priebehu stavebného konania 
nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný Arad preto rozhodol 
tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

Poučenie o odvolank 

Proti temuto rozhodnutiu podra § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani možno podať  
odvolanie v lehote 15 dn.( odo dňa jeho doručenia na Mesto Cadca /adresa: Mestský Arad v 
Namestie slobody 30, 022 01 tadca/. V zmysle § 47 ods. 4 zákona Č. 71/1967 Zb. v platnom zneni je 
toto rozhodnutie preslalmatefné súdom po vyčerpani riadnych opravných prostriedkov. 

Poplatok: 

Správny poplatok podra zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskoršich predpisov 
položky 60 pism. g vo výške 400.00 E bol zaplatený. 

Priloha: 

- 	overená projektová dokumentácia 
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Toto rozhodnutie musi byt' vyvesené na tíradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledný deň  
vyvesenia je dňom doručenia. 

Vyvesené dria:  ).0 • 	J2-04 	 Zvesené dria: 	  

  

MESTO ČADCA 
-61 - 

 

  

   

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zv enie rozhodnutia. 

Dorn& sa: 

fjčastnici konania 
1. TeleDat komunikačné systémy s.r.o., Sládkovičova súp. Č. 20, 974 05 Banskd Bystrica 

zastApené: 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
2. Ing. Peter Kuchár, Sládkovičova súp. Č. 20, 974 05 Banská Bystrica /projektant/ 
3. vlastnici susednych pozemkov a stavieb, ktorých vlastnicke práva mi5žu byt' rozhodnutim priamo 
doticnuté v lokalite Horelica Muriákovci - doručuje sa vrejnou vyhli§kou podra § 69 stavebného 
zákona 

Dotknuté orgány 
4. Dopravny nrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 
5. Energotel, J. Milca súp. č. 44, 010 01 Žilina 
6. Krajsky pamiatkový nrad Žilina, Marianské námestie súp. č. 19, 010 01 Žilina 
7. Ministerstvo dopravy a vystavby SR, útvar vedficeho hygienika rezortu, oddelenie oblastného 
hygienika Žilina, Hviezdoslavova súp. č. 48, 010 01 Žilina 
8. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova súp. č. 8, 832 47 Bratislava 
9. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Žilina, Kuzmányho súp. Č. 26, 013 23 Žilina 
10. Mse Čadca, referát sprdvy majetku 
11. Národná diarničná spoločnosf, a.s., Dilbravskd cesta súp. '6. 14, 841 04 Bratislava 
12. NASES, BC Omnipolis, Trnavská cesta súp. 6. 100, 821 01 Bratislava 
13. Okresné riaditerstvo Hasičského a zachranného zboru v Čadci, A.Hlinku súp. č. 4, 022 01 Čadca 
14. Okresny ín-ad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova snp. č. 91, 022 01 Čadca 
15. Olcresny Arad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova srip. č. 95, 022 01 Čadca 
16. Orange Slovensko, a.s., Metodova súp. Č. 8, 821 08 Bratislava 
17. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Betrická cesta súp. 6. 1960, 010 57 Žilina 
18. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská srip. 6. 28, 817 62 Bratislava 
19. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. '6. 44, 825 19 Bratislava 
20. Stredoslovenská distribučna, a.s., Pri Rajčianke srip. Č. 2927/8, 010 47 Žilina 
21. SOP - CHKO Kysuce, U Tomali sap. Č. 1511, 022 01 Čadca 
22. TOWERCOM, a.s., Cesta na Kamzik súp. č. 14, 831 01 Bratislava 
23. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševcenkova 	č. 36, 851 01 Bratislava 

Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971 	Bankovč  spojenie: VOB, a.s., Čadca 	E-mail: selcretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIt: 2020552974 Č. O.: 7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadca.sk  
Adresa: Mestský úrad Čadca, Namestie slobody 30, PSC: 022 01 
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