
MESTO Č ADCA 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca  

Č. j.: VD/222/2018/Mu 	 V Čadci dňa 03.04.2018 

STAVE BNÉ POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovarn a stavebnom poriadku (stavebny zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebny 
zákon"), v spojenom územnom a stavebnom konanf preskurnal podra § 37 a 62 stavebného zákona 
žiadosf o stavebné povolenie, ktorú nodal 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 
ktorčho zastupuje WALDEX, s.r.o., Ing. Vladimir Loula, Fedora Ruppeldta 1293/8, 010 01 
Žilina 

(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto preskfunania vydáva podra § 39, 39a a 66 stavebného 
zákona 

stavebné povolenie 
v spojenom územnom a stavebnom konani 

na stavbu 
Čadca - Kýčera: Zahustenie TS a rekonštrukcia NN vedenia (SW: 9867) 

na pozemkoch v k.ú. Čadca a v k.ú. Horelica (liniová stavba). 

Stavba obsahuje: 
Ĺičelom stavby je odstránenie havarijného stavu niektorých podpernych bodov existujuceho 

NN vzdušného vedenia, resp. navyhovujúcej výšky napätia v časti Kýčera. Navrhované technické 
riešenie predpokladá: 
• vystavbu 1 — stĺpovej bet6novej TS a TR 100 kVA (pare. EKN 4330/1 v k.ú. Horelica) 
• dĺžka trasy VN vedenia vzdušného (izolovaným vodičom) 	989 m 
• dĺžka trasy NN vedenia vzdušného (zavesným káblom) 	810 m 
• počet nových podp. bodov VN/NN 	 12/14 ks 
• demontáž podperných bodov a vedeni 

Trasa navrhovanej VN prípojky, NN vývodov a umiestnenie TS je dané existujucimi vedeniami 
VN, NN, možnost'ou osadenia trafostanice a lokalizáciou existujúcich odberov. 

Stavebnč  objekty: 
SO 01 VN vzdušná pripojka z odbočky 1.6. 110 
SO 02 Rekonštrukcia NN vedenia z TSB — Belajka smer Kýčera 
SO 03 Rekonštrukcia NN siete Kýčera 
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Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch v k.ú. Čadca a v k.ú. Horelica (liniová stavba), podra 

situácie, ktorá tvori neoddeliternd súčasť  projektovej dokumentácie. 

2. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom 
v spojenom územnom a stavebnom konani. Pripadné zmeny nesmú byť  vykonané bez 
predchddzakkeho povolenia stavebného úradu. 

3. Pri uskutočrlovani stavby je potrebné dodržiavať  predpisy týkajdce sa bezpečnosti práce 
a technických nariadeni a dbat' o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

4. Počas výstavby budú dodržiavand všeobecné technické požiadavky na uskutočriovanie stavieb 
v zmysle § 48 — 53 stavebného zákona. 

5. Stavebnik je povinný označiť  stavenisko s uvedenim potrebných didajov o stavbe a Ačastmloch 
výstavby - § 43i ods. 3 pism. b/ stavebného zákona. 

6. Stavebnik je povinný stavbu zabezpečif tak, aby nedošlo k ohrozeniu života, zdravia a bezpečnosti 
/oplotenie a zabezpečenie staveniska proti vniknutiu os6b, použitie ochranných sieti a pod. - § 43i 
ods. 3 stavebného zákona/. 

7. Stavba bude dokončená do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

8. Stavebnik je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť  stavebný 
dennik a tento predložiť  stavebnému úradu pri kolaudácii stavby. 

9. Na stavbu budú použité stavebné výrobky, ktoré spiriajd podmienky osobitných predpisov. 

10. Podra § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatim stavebných prác stavebnik zabezpeči vytýčenie 
stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať  geodetické a kartografické 
činnosti. 

11. Stavebrúk pred začatim stavebných prác zabezpeči presné vytyčenie všetkých podzemných vedeni 
a zariadeni, ich prfpadmi ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich 
správcov. 

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

13. Stavba bude uskutočŕiovand doddvatersky. Stavebra je povinný nahlásiť  stavebnému úradu 
dodávatera stavby najnesk6r do 15 dni odo dria skončenia výberového konania. 

14. Za odborné vedenie uskutočťiovania stavby bude zodpovedať  dodávaterská organizácia. 

15. Dodržať  podmienky Mesta Čadca: 
• podperné body budú osadené v zmysle situácie 
• ak dôjde počas realizácie stavby k poškodeniu už jestvujúcich sieti popripade iných nehnuternosti. 

škody budú oprávené na náklady stavebnika 
• po vykonani prác pozemky budú primerane upravené 

16. Dodržať  podmienky Okresného úradu Čadca, pozemkový a lesný odbor: 
• v pripade trvalého záberu pornohospodárskej pôdy požiadať  o stanovisko 



C.sp. VD/222/2018/Mu - t.z. VD/8419/2018/Mu 	str. 3 

17. Dodržať  podmienky Olcresného firadu Čadca, odboru starostlivosti o livotné prostredie: 
• zemné pi-ace realizovať  v suchom obdobi 
• v rastlom teréne vegetaný a pôdny kryt (drny) odobrat', uložiť  a po ukončenf výkopových prác 

spätne použiť  na povrchovít Apravu terénu 
• počas stavebných prác dbat' na ochranu existujíicej zelene 
• v pripade nevyhnutného a odôvodneného výrubu drevfn a krovin rastticich mimo les, na výrub 

ktorých sa nevzfahuje ustanovenie § 47 ods. 4 pism. e) zákona je potrebný síthlas orgánu ochrany 
prirody (Mesto Čadca) podra § 47 ods. 3 zákona 

• prip. nevyhnutný orez drevin rastúcich mimo les vykonať  v sitlade s vyhláškou č. 24/2003 Z.z., 
ktorou sa vykonáva zákona o ochrane prirody a krajiny 

• dočasné skládky stavebvebnčho meteriálu neukladať  na podmačané lokality 
• pri výstavbe VN vedenia použiť  konzoly takej konštrukcie, ktorá neumogiuje dosadanie vtáctva na 

konzolu a minimalizuje možnosť  usmrcovania (VN konzoly typu ANTIBIRD) 
• prebytočnit výkopovd zeminu neukladať  do alítvii miestnych potokov a podmáčand lokality, aby 

nedošlo k zasypaniu pripadných biotopov eur6pskeho alebo národnčho význatnu, v pripade, že 
prebytočna zemina nebude využitá v rámci dotknutej stavby zlikvidovať  ju na riadenej skládke 
TKO 

• podra § 77 ods.2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu je právnická alebo fyzická osoba — 
podnikater, pre ktorú sa tieto pi-ace v konečnom štádiu vykonávajú. Pôvodca odpadu zodpovedá za 
nakladanie s odpadmi podra tohoto zákona a uplatni si povinnosti podra § 14 zákona o odpadoch. 
Pôvodca odpadu pravnická osoba resp. fyzická osoba — podnikater ma mat' od prislukčho orgánu 
štátnej správy odpadového hospodárstva salas podra § 97 ods. 1 pism. g) zákona o odpadoch na 
zhromald'ovanie odpadov a salas podra § 97 ods. 1. pism. f) zákona na nakladanie 
s nebezpečným odpadom. Ak pôvodca odpadu uzatvori zmluvu so stavebnou firmou (drliterom), 
v takom pripadepôvodca takčhoto odpadu potrebuje síthlas od prislušného orgánu štátnej správy 
odpadového hospodárstva podia § 97 ods. 1 pism. gŕi zákona na zhromažd'ovanie odpadov a držiter 
odpadu potrebuje súhlas podra § 97 ods. 1 pism. f) zákona o odpadoch na naldadanie 
s nebezpečnými odpadmi 

• nevyužiterné odpady budít zneškodnené skládkovanim na skládke, ktorá má udelený R.:1111as na 
prevádzkovanie v zmysle § 7 ods. 1 pfsm. a) zákona o odpadoch, prĺp. integrovanč  povolenie 
v zmysle zákona 6. 245/2003 Z.z. o IPKZ v znenf neskoršich predpisov 

• investor stavby ku kolaudácii zabezpečf doklady od predchadzajficeho drlitera odpadov o spôsobe 
naldadania s odpadmi počas realizácie stavby 

18. Dodržať  podmienky SeVaK a.s. Žilina: 
• pred zahájenim prác požiadať  o presné vytýčenie vedeni 
• akceptovať  polohu vodohospodárskych zariadeni 
• dodržať  ochranné pásma verejného vodovodu v zmysle zákona č. 442/2002 § 19 odst.2a 
• v záujmovom fizemi stavby sa nachadzajít kanalizačné pripojky PVC DN 150, ktoré nie sú 

v správe SeVaKu 
• ku kolfznym miestam prizvať  pracovnika SeVaKu a.s. 

19. Dodržať  podmienky Krajského pamiatkového áradu Žilina: 
• ak počas stavebných prác dôjde k akémukorvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, nap. 

objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov staršich architektúr, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, 
pracovných nástrojov, minci alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť  
Krajskétnu pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný defipo najdeni a ponechat' ho 
bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým &adorn 

20. Stavebnikovi budA ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác slážiť  iba 
pozemky, ktoré sú v jeho vlastnictve. V pripade potreby zásahu do verejných plôch v sítvislosti 
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s vYstavbou objektu je stavebnik poviimy pred realizáciou vyžiadaf si salas Mst1 v Čadci, odd. 
ekonomické a sprdvy majetku. 

21. Stavebnymi prácami nezasahovaf do vlastnickych, prip. inych práv k pozemkom dotknutym 
stavbou bez súhlasu ich majiteFa, správcu, neprimerane neobmedzovat' práva a právom chránené 
záujmy účastnfkov stavebného konania 

22. Po ukončeni stavby je stavebnik povinný pozemky dotknuté stavbou uviesf do p6vodného stavu 
a pripadné vzniknuté škody uhradif vlastnikom resp. uživaterom podl'a všeobecných predpisov 
o náhrade škody. 

23. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

Projektovú dokumentáciu vypracoval: 
WALDEX, s.r.o. - Ing. Vladimir Loula 

Rozhodnutie o námietkach tičastnikov konania: 
Zo strany účastnikov konania neboli v konani vznesené žiadne námietky ani pripomienky. 

Podmienky dotknutych orgánov boli akceptované a sú zapracované do podmienok pre uskutočnenie 
stavby vo vyroku 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 dria nadobudnutia jeho 
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona. 

Stavba nie je v kolfzii s platnou územno - pldnovacou dokumentaciou mesta (OPN mesta 
'Čadca) schválenou uznesenim mestského zastupiterstva č. 96/2007 na zasadnuti di-1'a 27.07.2007. 

ODÔVODNENIE 

Mesto čadca obdržalo od stavebnika: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Pri 
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, ktorého zastupuje WALDEX, s.r.o., Ing. Vladimir Loula, Fedora 
Ruppeldta 1293/8, 010 01 Žilina, žiadosf na vydanie stavebného povolenia pre stavbu: „Čadca - 
Kyčera: Zahustenie TS a rekonštrukcia NN vedenia (SW: 9867)" na pozemkoch v k.ú. Čadca a v k.ú. 
Horelica (liniová stavba). Uvedenym dŕiom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. 

Mesto Čadca, ako prislušný stavebný úrad, podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovani a stavebnom poriadku v platnom zneni /stavebný zákon/ v súlade s § 39 a 61 stavebného 
zákona oznámilo dŕia 10.01.2018 začatie spojeného územného a stavebného konania všetkym známym 
účastnikom konania a dotknutým orgánom a di-1'a 05.02.2018 vykonalo ústne konanie spojené 
s miestnym zisfovanim. 

Nakollo 01.03.2018 došlo k zmene obchodného mena, stavebné povolenie bolo vydané na 
nové obchodné meno stavebnika: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 
Žilina. 

Predložená žiadosf bola preskúmaná z hradisk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona. Bolo 
zistené, že uskutočnenfm stavby a jej budúcim uživanim nie sú a ani nebudú ohrozené práva 
a oprávnené záujmy účastnikov konania. 
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Námietky zo strany nčastnikov konania a dotknutých orgánov neboli v konani vznesené, 
pripomienky boli akceptované a sú zapracované do podmienok pre uskutočnenie stavby vo výrokovej 
časti rozhodnutia. 

Dokumentácia spina základné požiadavky na stavby stanovené § 43d a § 47 stavebného 
zákona. 

Stavebný Arad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 

Stavba nie je v rozpore s platnou fizemno - plánovacou dokumentáciou mesta (úPN mesta 
Čadca) schválenou uznesenim mestského zastupiterstva č". 96/2007 na zasadnuti dtla 27.07.2007. 

POUČENIE 

Podra § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani v znenf neskoršich predpisov možno 
proti tomuto rozhodnutiu podat' do 15 dni odo dria jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa: 
Mestský nrad, oddelenie dopravy, OP, stavebného poriadku, výstavby, rozvoja mesta a služieb, 
Namestie slobody 30, 022 01 Čadca/. Toto rozhodnutie nie je molné preskfund súdom podra zákona 
6. 99/1963 Zb. Občiansky sndny poriadok v znenf zákona 6. 424/2002 Z.z., pokiar nebol vyčerpaný 
riadny opravný prostriedok. 

Pnloha: 
• Projektová dokumentácia — pre stavebnika 

Dorn& sa: 
tčastnici konania 
1. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina 
2. WALDEX, s.r.o., Fedora Ruppeldta súp. č. 1293/8, 010 01 Žilina 
3. vlastnici stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite Čadca- Milošová - Megorily 

Nakorko sa jedná o líniovú stavbu s verkým počtom fičastnikov konania, týmto sa rozhodnutie 
doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani. Rozhodnutie 
musi bye vyvesené po dobu 15 dnf na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci. 

Dotknuti orgány 
4. MsÚ Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva 
5. MsÚ Čadca, referát dopravy 
6. MA:1 Čadca, referát správy majetku 
7. Okresné riaditerstvo Hasičského a zachranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. 6. 4, 022 01 
Čadca 
8. Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova sfip. č. 91, 022 01 Čadca 
9. Okresný Arad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca 
10. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 žilina 
11. Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštová súp. 6. 1, 010 01 Žilina 
12. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy slap. 6. 44, 825 19 Bratislava 
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Toto rozhodnutie musi byť  vyvesené po dobu 15 drif spôsobom v mieste obvyklom, piýdéň  
lehoty vyvesenia je dŕiom doručenia. 

VYVESENt DŇA: 	•  "?&  	ZVESENt 

Pečiatka a po is orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

Spravny poplatok podra zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskor§fch predpisov položky 60 pism. g vo vý§ke 
400.00 E bol zaplatený.  
Tel.: 041/4332301-4 	IČO: 313971 	 Bankovi spojenie: VOB, a.s., Čadca E-mail: sekretariatamestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	Dlt: 2020552974 	Z. 6.: 7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadca.sk  
Adresa: Mestský Arad Čadca, Namestie slobody 30, PSČ: 022 01 
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