MESTO

Č ADCA

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
Č. j.: VD/2680/2018/Mu

V Čadci dňa 19.07.2018

STAVEBNÉ POVOLENIE

Mesto Čadca, ako stavebný írad prislušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o Azemnom
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), v stavebnom konani preskAmal podra § 62 stavebného zákona liadosf o stavebné povolenie,
ktora dila 28.05.2018 podal
SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o., Robotnicka 1, 017 01 Povaiski Bystrica,
ktorého zastupuje PROMA, s.r.o., lug. Janka Milučká, Bytčieki 3492/16, 010 01 Žilina
(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto preskAmania vydáva podra § 66 stavebného zákona
stavebné povolenie
na stavbu
Pripojka vysokiho napätia
pre výrobný a logistický závod SEOYON E - HWA Automotive Slovakia v Čadci
SO 14 Pripojka VN
(d'alej len "stavba") na pozemkoch v k.ú. Čadca (liniová stavba).
Stavba bola umiestnená fizemným rozhodnutim vydaným Mestom Čadca pod č.j.
VD/804/2018/Mu zo dŕia 48.05.2018.
Stavba obsahuje:
Nový rozvádzač VN a tým aj transformátory T1.1, T 1.2 trafostanice v novom objekte buda
prepojené podzemným káblovým vedenim vychddzajíicim z poFa VN rozvádzača existujíicej rozvodne
VN, ktorá je vo vlastnictve SSE — D. Dižka novej káblovej pripojky VN je cca 1480 m. V miestach
kde hrozi mechanické poškodenie, budn VN káble uložené do chráničky. Uloženie káblov bude
realizované v sAčinnosti s výstavbou novej komunikácie a rekonštrukciou existujAcej komunikácie.
Členenie stavby na stavebné ob jekty
SO 14 Pripojka 'VN
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej stavebnýrn &adorn v
stavebnom konani. Pripadné zmeny nesmú byt' vykonané bez predchddzajíiceho povolenia
stavebného úradu.
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2. Pri uskutočriovani stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajíice sa bezpečnosti práce
a technických nariadeni a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
3. Počas výstavby budd dodržiavané všeobecné technické požiadavky na uskutočriovanie stavieb
v zmysle § 48 — 53 stavebného zákona.
4. Stavebnik je povinný označiť stavenisko s uvedenfm potrebných fidajov o stavbe a fičastnfkoch
výstavby - § 43i ods. 3 pism. b/ stavebného zákona.
5. Stavebnik je povinný sravbu zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu života, zdravia a bezpečnosti
/oplotenie a zabezpečenie staveniska proti vniknutiu osôb, použitie ochranných sieti a pod. - § 43i
ods. 3 stavebného zákonal.
6. Stavba bude dokončend do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
7. Stavebnik je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viest' stavebný
dentin( a tento predložiť stavebnému firadu pri kolauddcii stavby.
8. Na stavbu budú použité stavebné výrobky, ktoré spiriajii podmienky osobitných predpisov.
9. Podra § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatim stavebných prác stavebnik zabezpeči vytýčenie
stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykondvať geodetické a kartografické
činnosti.
10. Stavebnik pred začatim stavebných prác zabezpeči presné vytýčenie všetkých podzemných vedeni
a zariadeni, ich pripadnd ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich
správcov.
11. Stavebnik je povinný oznámiť stavebnému úradu tern-An začatia stavby.
12. Stavba bude uskutočťiovand dodávatersky. Stavebnik je povinný nahlásiť stavebnému riradu
dodávatera stavby najneskôr do 15 drif odo dria skončenia výberového konania.
13. Za odborné vedenie uskutočriovania stavby bude zodpovedať dodávaterská organizácia.
14. Stavebné prace na predmetnej stavbe budú skoordinované so stavbou D3 Čadca, Bukov —
Svrčinovec (investor NDS a.s. Bratislava) a stavbou žSR Modernizácia koridoru, štátna hranica
ČR/SR — Čadca — ICrisno nad Kysucou (mimo), (investor ŽSR).
15. Dodržať podmienky NDS a.s. Bratislava:
• Do doby nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia predmetnej stavby (VN pripojky)
buck' vysporiadané majetkoprávne usporiadania vyvolaných investícif na všetkých dotknutých
stavebných objektoch stavby D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec
16. Dodržat' podmienky Ministerstva dopravy a výstavby SR — odbor dráhový stavebný fiprad:
• Stavba bude realizovaná podra dokumentácie overenej MDV SR, pripadné zmeny nesmfi bye
realizované bez predchadzajAceho povolenia MDV SR.
Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
• Stavba musi byt' zabezpečená proti dynamickým fičinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
• Stavba v ochrannom pásme dráhy musi vyhovovať všetkýrn bezpečnostným a protipožiarnym
predpisom.
• Po ukončeni prác uviesť terén v blizkosti drily do primerane pôvodného stavu.
• Stavebnik je povinný pred začatim prác v ochrannom pásme dráhy prerokovať a dohodnfiť postup
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a podmienky realizácie prác s prevádzkovaterom dráhy — ŽSR, GR Klemensova 8, Bratislava
vrátane zistenia pripadnej existencie podzemných vedeni a zariadeni dráhy na stavbou doticnutom
pozernku.
Vlastnik (užívater) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôsobovať pravidlám technickej
prevádzky železnic a dráhovýrn predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylfičený
nepriazdnivý vplyv stavby na dráhu.
17. Dodržať podmienky ŽSR OR Žilina, sekcia elektrotechniky a energetiky
• Dodržať ZZ č. 251/2012 v ochrannom pásme vonkajšich podzemných elektrických vedern a nad
týmito vedeniami je -zakázané zriad'ovat' stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty
a použivať osobitne ťažké mechanizmy.
• Dodržať ZZ č. 251/2012 v ochrannom pásme vonkajšich podzemných elektrických vedeni a nad
týmito vedeniami je zakázané vykonávať bez predchadzajaceho súhlasu prevádzkovatera
elektrických vedeni zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohrozif elektrické vedenia,
sporahlivosť a bezpečnosť prevádzky, pripadne sťažiť pristup k elektrickým vedeniam.
• Na existujúce podzeinné vedenia dodržať ZZ č. 251/2012, ochranné pásmo vonkajšieho
podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných
káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto
vzdialenosť je 1 m pri napatf do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej
techniky.
• Dodržať znenie Zákona o dráhach 513/2009 § 3 čl. 3a — od vonkajšieho olcraja telesa železničnej
dráhy a stavieb, konštrukcii a pevných zariadeni, ktoré sú jej súčasťou, ak ide o železničnú dráhu
dodržať vzdialenosť 3 m.
• Pred začatim stavebných prác vykonať presné vytýčenie podzemného vedenia, pripadne
realizovanie dozoru pri výkopových pricach, ktoré je možné objednat'.
• V pripade kolizie je potrebné PD upraviť tak, aby boli dodržané podmienky uvedené v predošlých
bodoch.
• V pripade poškodenia podzemného káblového vedenia VN 6 kV budú všetky nálclady spojené
s jeho odstraŕiovanim vyačtované zhotoviterovi prác.
18. Dodržať podmienky ŽSR OR Žilina, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky
• V záujmovej oblasti stavby sa nachádza trasa podzemných vedenf v správe OR Žilina SOZT.
Vedenia sú súčasťou železničných zabezpečovacich a oznamovacfch zariadeni, ktoré v prevádzky
schopnom stave zaisťujú bezpečnosť železničnej dopravy.
• Pre spresnenie trasy podzemných vedeni je potrebné ich vytýčenie — OR Žilina SOZT
v dostatočnom časovom predstihu pred začatim
• Nakorko dochádza k viacerým koliziam uvedenej stavby s podzemnými vedeniami v správe OR
Žilina, musia byť tieto vedenia preložené mimo zaujmové územie stavby. Prekládka vedeni musi
bye realizovaná firmou s oprávnenim v zmysle vyhlášky 205/2010 Z.z. a na zálclade projektovej
dokumentácie, ktorú zabezpeči investor stavby na svoje náklady. PD musi byť vypracovaná
oprávneným projektantom pre zabezpečovacie zariadenia v zmysle vyhlášky 205/2010 Z.z.
s dodržanim platných STN, predpisov a nariadeni pre prácu v ochrannom pásme káblov (1,5 m ako
aj STN 73 6005) Projekt riešiaci prekládku vedeni musi byt' predložený na odsúhlasenie OR žilina
SOZT.
•
• Pri prekládke podzemných vedeni v správe OR Žilina SOZT, v predstihu pred zahájenim prác
zaslať na OR Žilina SOZT 410 technologický postup prekládky podzemných vedeni.
• Prepnutie podzemných vedeni vykonať na základe technologického postupu zhotovitera
(schváleného OR Žilina SOZT) pod dozorom zodpovedného zamestnanca OR Zilina SOZT na
zálclade potrebného výlukového dokumentu.
• Pri stavebných prácach sa nad trasou podzemných vedeni nesmie zriad'ovať skládlcy, spevnené
plochy a prechadzať ťažkými mechanizmami.
• Zhotovitei musi dodržiavať platné STN, predpisy a nariadenia pre prácu v ochrannom pásme
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káblov (1,5 m/ako aj STN 73 6005).
V pripade poškodenia telesa dráhy alebo siičasti dráhy, alebo narušenia funkcie oznamovacieho,
zabezpečovacieho alebo telekomunikačneho zariadenia dráhy bude za toto poškodenie
zhotoviteĺovi uložend pokuta v zmysle zákona č. 513/2009 o dráhach a o zmene a dopineni
niektorých zákonov. Zhotoviter bude znášaf všetky náklady spojene s poškodenim
verejnoprospešného zariadenia, náklady spoj el-16 s obmedzenim prevádzky železničnej
infraštruktfiry a náklady spojene s odstránenim poškodenia.
Nesmie byt' zmenená trasa a priestorove uloženie podzemných vedeni bez salasu správcu.

19. Dodržaf podmienky SeVaKu a.s. Žilina
• V záujmovom územf sa nachddzaja siete v správe SeVaK a.s.. Akceptovaf polohu
vodohospodárských zariadeni, pred zahájenim zemných prác priamo v terene yytýčif podzemne
vedenia.
• Dodržaf STN 736006 a ochranne pásno verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle
zákona 442/2002 § 19. zb.z. odst. 2a — t.j. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysneho olcraja vodovodneho
a kanalizačneho potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a kanalizácii do priemeru 500
mm (vrátane) a 2,5 m od vonkajšieho pôdorysneho okraja vodovodneho a kanalizačného potrubia
na obidve strany pri verejnom vodovode a kanalizácii nad priemer 500 mm. V pásme ochrany je
zakázané, vykonávaf zemne práce, stavby umiestriove konštrukcie — iné podobné zariadenia,
vykonávaf činnosti, ktore obmedzujil pristup k verejnemu vodovodu a kanalizácii alebo ktore by
mohli ohrozif ich technický stay.
20. Dodržaf podmienky SPP — Distribúcia
• Pred realizáciou zemných prác požiadaf o presné vytýčenia existujíicich plynárenských zariadeni
• Oznámif začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadeni
• Dodržaf platnú legislativu : STN 733050, STN 736005, zákon o energetike a ustanovenia
Technických pravidiel pre plyn (TPP) najma TPP 70201, TPP 90601
21. Dodržaf podmienky Slovak Telekom a.s.
• Pred realizáciou zemných prác požiadaf o presne yytýčenia existujíicich zariadeni
22. Dodržaf podmienky Obvodného firadu ŽP v Čadci
• Odpad bude zhromažd'ovaný tak, aby nenarušoval estetický raz krajiny a podra potreby bude
zabezpečene jeho okamžité zhodnotenie alebo zneškodnenie
• Odpady vyprodukovane počas stavby investor (alebo dodávater) stavby odovzdá oprdynenému
subjektu alebo zabezpeči ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadeni alebo na
povolenej skládke
•
• Ku kolaudácii stavby investor predloži relevantne doklady od dodávatera stavby o spôsobe
zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktore vznikli realizáciou stavby
• Investor (alebo dodávater) stavby zavedie evidenciu odpadov yzniknutých počas realizácie stavby
v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykondvajfi niektore ustanovenia zákona
o odpadoch a druhy odpadov zaradi podra platneho Katal6gu odpadov.
• Počas stavebných prác dbaf na ochranu brehových porastov toku Čierŕianka a Čadečanka
• Prebytočnil Výkopovil zeminu neukladaf do aldvii miestnych tokov a podmáčane lokality, aby
nedošlo k zasypaniu pripadných biotopov eur6pskeho alebo národneho yýznamu, v pripade, že
prebytand zemina nebude využitá v rámci dotknutej stavby zlikvidovaf ju na riadenej skládke
TKO
23. Stavebnými prácami nezasahovaf do vlastnickych, pit). iných pray k pozemkom dotknutým
stavbou bez sffilasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzovaf práva a právom chránene
záujmy fičastnikov stayebneho konania

VD/2680/2018/Mu - Č.z. VD/31139/2018/Mu
Č.sp.
*

str. 5

24. Po ukončeni stavby je stavebnik povinný pozemky dotknuté stavbou uviesf do p6vodného stavu
a pripadné vzniknuté škody uhradif vlastnfkom resp. uživaterom podra všeobecných predpisov
o nahrade škody.
25. Povolená stavba podlieha kolaudácii.
Projektovú dokumentáciu vypracoval:
PROMA, s.r.o., Bytčická sap. č. 3492/16, 010 01 Žilina — Ing. Ján Hobos
K stavbe sa vyjadrili prislušné orgány:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy, odbor dráhový stavebný úrad,
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácii a investičných
projektov, Olcresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Okresný úrad Čadca, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. Žilina, Slovak Telekom
a.s. Žilina, Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Piešfany, SPP - distribúcia a.s. Bratislava,
Stredoslovenská distribučná a.s. žilina, Železnice SR - oblastné riaditerstvo žilina, Železnice
Slovenskej republiky - Odbor expertizy
Rozhodnutie o námietkach tičastnikov konania:
Zo strany ačastnikov konania neboli v konanf vznesené žiadne námietky ani pripomienky.
Podmienky dotknutých orgánov boli 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 6. 71/1967 Zb. o správnom konanf.
Stavebné povolenie stráca platnosf ak do dvoch rokov odo dfia nadobudnutia jeho
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona.
Stavba bola umiestnená územným rozhodnutim vydaným Mestom Čadca pod č.j.
VD/5114/2014/Mu zo dfia 08.12.2014.
Stavba nie je v kolizii s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (UPN mesta
Čadca) schválenou uznesenim mestského zastupiterstva č. 96/2007 na zasadnuti dfia 27.07.2007.
ODÔVODNENIE
Mesto Čadca obdržalo dfia 28.05.2018 od stavebnika: SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE
SLOVAKIA s.r.o., Robotnicka 1, 017 01 Považská Bystrica, ktorého zastupuje PROMA, s.r.o., Ing.
Janka Milučká, Bytčická 3492/16, 010 01 Žilina, žiadosf na vydanie stavebného povolenia pre stavbu:
„Pripojka vysokého napatia pre výrobný a logistický závod SEOYON E - HWA Automotive Slovakia
v Čadci SO 14 Pripojka VN" na pozemkoch v katastrálnom územi Čadca (liniová stavba). Uvedeným
Mom bolo začaté územné konanie. Predmetná stavba bola umiestnená územným rozhodnutim
vydaným Mestom Čadca pod č.j. VD/804/2018/Mu zo (Ilia 18.05.2018.
Mesto Čadca, ako prislušný stavebný Arad, podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o územnom
plánovanf a stavebnom poriadku v platnom zneni /stavebný zákon/ v sídade s § 61ods.1 stavebného
zákona oznámilo dfia 13.06.2018 začatie stavebného konania všetkým známym účastnikom konania
a dotknutým orgánom a dfia 11.07.2018 vykonalo ústne konanie spojené s miestnym zisfovanim.
Ostatným účastnikom bolo konanie oznámené verejnou vyhláškou podra § 36 ods. 2 stavebného
zákona.
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Predložená žiadosf bola preskfunaná z hradisk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona. Bolo
zistené, že uskutočnenim stavby a jej budúcim uživanim nie sú a ani nebudú ohrozené práva
a oprávnené záujmy účastnikov konania.
• Námietky zo strany účastnikov konania a dotknutých orgánov neboli v konani vznesené,
pripomienky boli akceptované a sú zapracované do podmienok pre uskutočnenie stavby vo výrokovej
časti rozhodnutia.
Projektová dokumentácia predložená pre stavebné konanie je v súlade s územným rozhodnutim
vydanýrn Mestom Čadca pod č.j. VD/804/2018/Mu zo (I.& 18.05.2018. Projektová dokumentácia
stavby spiria všeobecné tečhnické požiadavky na výstavbu stanovené § 43d a § 47 stavebného zákona.
Umiestnenie stavby nie je v rozpore s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (UPN mesta
Čadca) schválenou uznesenim mestského zastupiterstva č. 96/2007 na zasadnutf dfia 27.07.2007.
Námietky ani pripomienky účastnikov konania neboli v konanf vznesené. Stavebný Arad
v priebehu konania nenašiel d6vody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stavebný úrad preto rozhodol
tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
POU Č ENIE
Podra § 53 a 54 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani v zneni neskoršich predpisov možno
proti tomuto rozhodnutiu podat' do 15 dni odo dria jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa:
Mestský úrad, oddelenie dopravy, UP, stavebného poriadku, výstavby, rozvoja mesta a služieb,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca]. Toto rozhodnutie nie je možné preskúmat' súdom podra zákona
č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v zneni zákona č. 424/2002 Z.z., pokiar nebol vyčerpaný
riadny opravný prostriedok.

Priloha:
• overená projektová dokumentácia

Dorn& sa:
fičastnici konania
1.SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o., Robotnicka súp. č. 1, 017 01 Považská.
Bystrica
2. PROMA, s.r.o., Bytčická súp. č. 3492/16, 010 01 Žilina
3. Mesto Čadca, v zastúpeni primátorom, Námestie slobody sap. 6. 30, 022 01 Čadca
4. Národná diarničná spoločnosf, a.s., Dúbravská cesta súp. č. 14,841 04 Bratislava
5. vlastnici stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite Čadca - Podzávoz
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Nakorko sa jedná o liniovú stavbu s verkýrn počtom účastnikov konania, týmto sa rozhodnutie
doručuje verejnou vyhláškou § 69 ods. 2 stavebneho zákona. Rozhodnutie musi byt' vyvesené po dobu
15 dni na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.

Dotknuti orgány
6. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy, odbor dráhový stavebný úrad,
Námestie slobody sup. č. 6, 810 05 Bratislava
7. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácii a
investičných projektov, Námestie slobody súp. č. 6, 810 05 Bratislava 15
8. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. č. 4, 022 01
Čadca
9. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova sup. č. 91, 022 01 Čadca
10.Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova sap. č. 1156, 022 01 Čadca
'
11. Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta sap. č. 1960, 010 57 žilina
12. Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštová sup. č. 1, 010 01 Žilina
13. Slovenský vodohospodárslcy podnik š.p, Odštepný závod Piešfany, Nábrežie I. Krasku sup. 6. 3,
921 80 Piešfany
14. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy sup. č. 44, 825 19 Bratislava
15. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke sup. 6. 2927/8, 010 47 Žilina
16. Železnice Slovenskej republiky, oblastne riaditerstvo Žilina, 1. mája sap. č. 34, 010 01 Žilina
17.Železnice Slovenskej republiky, Odbor expertizy, Klemensova súp. 6. 8, 813 61 Bratislava

Toto rozhodnutie musi byt' vyvesene po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklorn, posledný deŕi
lehoty vyvesenia je Mom doručenia.

VYVESENt DŇA:

ZVESENÉ DNA:

Pečiatka a pődpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

Správny poplatok podra zdkona Č. 145/1995 Z.z. o sprdvnych poplatkoch v zneni neskorgfch predpisov položky 60 ',ism. g vo vygke
200.00 E bol zaplateny.
Tel.: 041/4332301-4
IČO: 313971
Bankovi spojenie: VOB, as., Čadca E-mail: sekretariat(ci,mestocadca.sk
Fax: 041/4302218
Č. 6.: 7224-322/0200
DIČ: 2020552974
Internet: vAkw.mestocadca.sk
Adresa: Mestsky úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 01

