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MESTO

Č ADCA

Namestie slobody 30, 022 01 Čadca
Č. j.: VD/21/2018/Mu

V Čadci dfia 27.04.2018

STAVEBNÉ POVOLEN IE

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o územnom
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), v stavebnom konani preskúmal podra § 62 stavebného zákona žiadosf o stavebné povolenie,
ktorú diia 28.12.2017 podal
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
ktorého zastupuje EDWIN s.r.o., Rulová dolina 10, 821 09 Bratislava
(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto preskúmania vydáva podFa § 66 stavebného zákona
stavebné povolenie
na stavbu
Čadca - Milošová - Zahustenie TS Megoňky
(d'alej len "stavba") na pozemkoch v k.ú. Čadca (liniová stavba).
Na stavbu bolo vydané Mestom Čadca pod č.j. VD/1601/2017/Mu dria 09.05.2017 lazemné
rozhodnutie.
Stavba obsahuje:
Jedná sa o vybudovanie kioskovej trafostanice s výkonom do 400 kVA, jej napájania káblovým
vedenfm z jestvujúcej 22 kV siete, rekonštrukcia NN siete, rekonštrukciu jestvujúceho vzdušného
vedenia NN v jestvujficej trase v dĺžke 445 m a vybudovania NN vedenia v navrhovanej trase 1551 m.
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v
stavebnom konanf. Pripadné zmeny nesmú byt' vykonané bez predchádzajúceho povolenia
stavebného úradu.
2. Stavba bude umiestnená na pozemkoch v k.ú. Čadca (liniová stavba) podra situácie, ktorá je
súčasfou PD.
3. Pri uskutočriovani stavby je potrebné dodržiavat' predpisy týkajace sa bezpečnosti práce
a technických nariadeni a dbat' o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
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4. Počas výstavby bucú dodržiavané všeobecné technicke požiadavky na uskutočriovanie stavieb
v zmysle § 48 —53 stavebného zákona.
5. Stavebnik je povinný označiť stavenisko s uvedením potrebných Udajov o stavbe a účastnikoch
výstavby - § 43i ods. 3 pfsm. b/ stavebného zákona.
6. Stavebnik je povinný stavbu zabezpečif tak, aby nedošlo k ohrozeniu života, zdravia a bezpečnosti
/§ 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
derma a tento predložif stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.
9. Na stavbu buchl použité stavebné výrobky, ktoré sphiajú podmienky osobitných predpisov.
10. Podra § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatfm stavebných prác stavebnik zabezpeči vytýčenie
stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické
činnosti.
11. Stavebnik pred začatim stavebných prác zabezpeči presné vytýčenie všetIcých podzemných vedenf
a zariadeni, ich pripadnú ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich
správcov.
12. Stavebnik je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.
13. Stavba bude uskutočriovaná dodávatersky. Stavebnik je povinný nahlásiť stavebnému úradu
dodávatera stavby najneskôr do 15 &if odo (Ma skončenia výberového konania.
14. Za odborné vedenie uskutočriovania stavby bude zodpovedať dodávaterská organizácia.
15. Dodržať podmienky Mesta Čadca:
• časť NN vedenia od novonavrhovanej trafostanice po prvý podperný bod (VRIS I) bude vedená na
stipoch
• v celom Aseku bude na stipoch umiestnený taký kábel, ktorý umožnf aj napojenie verejného
osvetlenia
16. Dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu Žilina:
• ak počas stavebných prác dôjde k akémukorvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr.
objektu, kultfumej vrstvy, zvyškov staršich architektúr, stavebného materiálu, hrobov, keramilcy,
pracovných nástrojov, mind alebo kostrových pozostatkov je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť
Krajskému pamiatkovému úradu žilina, najneskôr na druhý pracovný del) po nájdeni a ponechat'
ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým Uradom.
17. Dodržať podmienky Okresného úradu čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie:
• dodávater stavby, ktorý je zároveŕi pôvodcom odpadu bude odpad zhromažd'ovať tak, aby
nenarušoval esteticicý raz krajiny a podFa potreby zabezpeči jeho okamžité zhodnotenie alebo
zneškodnenie
• nevyužiteFné odpady budil zneškodnené skládkovanim na skládke, ktorá má udelený salas na
prevádzkovanie v zmysle § 7 ods. 1 pism. a) zákona o odpadoch, príp. Integrované povolenie
v zmysle zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v zneni neskoršich predpisov
• pri nakladani s NO postupovať podra § 40 zákona 6. 223/2001 o odpadoch
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investor stavby ku kolaudácii zabezpeči doklady od predchddzajúceho držitera odpadov o spósobe
naldadania s odpadmi počas realizácie stavby
stavebné práce vykonávaf v suchom obdobf
v rastlom teréne vegetaný a pôdny kryt (drny) odobrat', uložif a po ukončeni výkopových prác
spätne použif na povrchovii fipravu vykopanej rýhy
nové podperné body umiestnif mimo podmdčaných plôch
príp. dočasné skládky stavebného materiálu jako aj demontovaného materiálu neukladaf do alfivif
miestnych tokov a na podmdčané lokality
počas stavebných prác dbat' na ochranu existujúcej zelene
v pripade nevyhnutného a odôvodneného výrubu drevin a krovin rastúcich mimo les, na výrub
ktorých sa nevzfahuje ustanovenie § 47 ods. 4 pfsm. e) zákona je potrebný salas orgánu ochrany
prirody (Mesto Čadca) podra § 47 ods. 3 zákona o ochrane prirody a krajiny
v zmysle § 4 ods. 4 zákona o ochrane prirody a krajiny použif také technické riešenie, ktoré bráni
usmrcovaniu vtákov
prebytočnú výkopovú zeminu neukladaf do brehových porastov miestnych tokov a na podmdčané
lokality, predovšetkým do vyššie uvedenej genofondovej lokality, aby nedošlo k zasypaniu
pripadných biotopov eurčpskeho alebo národného významu, v prfpade že prebytand zemina
nebude využitá v rainci dotknutej stavby zlikvidovať ju na riadenej skládke TKO
v pripade úniku znečisfujúcich látok (ropné látky) počas realizácie stavby do podzemných vôd
resp. do prostredia súvisiaceho s vodou, je potrebné vykonaf opatrenia na ochranu vôd v zmysle
41 ods. 6 a 7 zákona 6. 364/2004 Z.z. o voddch. V pripade krilovania stavby s vodným tokom
realizdciu odsalasif so sprdvcom vodného toku.

18. Dodržaf podmienky Lesy SR:
• doložif geometrický plán s vyznačenfrn rozsahu vplatia pozemkov z pinenia funkcii lesov a
obmedzenia vo využívani v ochrannom pdsme stavby a rozsahu vecného bremena
• po realizácii stavby pristúpif k uzatvoreniu zmluvy o zriadeni vecného bremena na pozemky
v ochrannom pásme elektrovodu
• zemný kábel uložiť dostatočne hlboko (1,2m), aby vplyvom lesnej prevádzky nedošlo k jeho
poškodeniu. Následne priebeh trasy NN podzeinného káblového vedenia viditerne označif
v teréne.
• stavebnou činnosfou nepoškodzove prirahlé lesné pozemky a neobmedzovaf lesnú prevádzku.
Liniovú stavbu umiestnit' čo najbližšie k jestvujúcej cestnej komunikácii tak, aby bola čo najmenej
narušend integrita lesných pozemkov
19. Dodržaf podmienky Slovak Telekom, a.s. Žilina:
• dodržaf platné predpisy podra STN 73 6005 pre priestorovú fipravu vedeni v pinom rozsahu,
zabezpečif presné vytýčenie podzemných vedeni a zariadeni, ich pripadnú ochranu podra platných
noriem a predpisov za odborného dozoru správcu
20. Dodržaf podmienky SPP — Distribúcia a.s.:
• dodržaf platné predpisy podra STN 73 6005 a TPP 906 01, zabezpečif presné vytýčenie
podzemných vedeni a zariadenf, ich prfpadnú ochranu podra platných noriem a predpisov za
odborného dozoru správcu
21. Dodržat' podmienky SeVaK — u a.s. Žilina:
• na p.č. CKN 8010 v k.ú. Čadca sa nachadza vodovodnd a kanalizačnd pripojka pre RD na p.č.
CKN 8010/2 v k.ú. Čadca
• navrhovanou stavbou — osadenim nového podperného bodu dôjde ku kolizii s uvedenými
prfpojkami
• pred zahájenim prác požiadaf o presné vytýčenie uvedených vodohospodárských vedenf na tvare
miesta
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predmetné podzemné vedenie v pinom rozsahu rešpektovať , práce v koliznych miestach
ochranných pásmach vykondvať ručne. Ochranné pásmo potrubi je 1,5 m od okraja potrubia na
obidve strany
• pri demontáži a osadeni nových PB rešpektovať vodovodné potrubie ich ochranné pásmo a síičasne
dodržať vzdialenosť od potrubia tak, aby dosahovala min. dvojnásobok hĺbky základovej škáry
budovaných objektov

•

22. Dodržať podmienky Okresný Arad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii:
• rešpektovať ustanovenia § 18 zákona 6. 135/1961 Zb. ako aj § 20 vyhl. 6. 35/1984 Zb.
• pri stavebných prácach, ktoré môžu obmedzif alebo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky spôsobenou obmedzenim alebo uživanim pozemných komunikácii II. a III. triedy iným
než zvyčajným spôsobom, je stavebnik povinný požiadať cestný správny orgán o povolenie na
zvláštne uživanie pozemných komunikácii v zmysle § 8 zák. 6. 135/1961 Zb. a § 11 vyhl. 6.
35/1984 Zb. Stavebnik je povinný rešpektovať osobitné podmienky tohto povolenia.
• pri stavebných prácach, kde dôjde na určitý čas k čiastočnému alebo fipin6inu uzatvoreniu
premávky na pozemných komunikáciách II. a III. triedy je stavebra povinný požiadať o povolenie
na čiastočmi alebo úpinú uzávierku pozemných komunikácii cestný správny orgán v zmysle § 7
zák. č. 135/1961 Zb. a § 10 vyhl. 6. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách, kde budú určené osobitné podmienky, za ktorých bude možné komunikáciu
uzavrieť.
• pri stavebných prácach, ktoré sa svojou činnosťou dotýkajii cestného ochranného pásma
pozemných komunikácif II. a III. triedy je stavebnik povinný požiadať cestný správny orgán
o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme predmetných komunikácii
v zmysle § 1 1 ods. 2 zák. 6. 135/1961 Zb. a § 16 ods. 3 vyhl. 6. 35/1984 Zb.
nariadenia a pripomienky, ktoré môže cestný správny
• stavebnik je povinný rešpektovať
orgán dopiniť v zmysle vykonania Štátneho odborného dozoru nad pozemnými komunikáciami II.
a III. triedy v zmysle § 3c ods. 1 pism. c) zák. 6. 135/1961 Zb.
23. Dodržať podmienky Žilinského samosprávneho kraj a
• pozdižne vedenie zemného kábla bude vedené v zelenom páse min. 0,6 m za hranicou násypu
priekopy, v hĺbke min. 1,2 m za telesom cesty
• kioskovú trafostanicu postaviť min. 3 m od cestného telesa
• realizáciou stavby sa nijakým spôsobom nebude zasahovať do telesa cesty
• prácami síivisiacimi so stavbou nepoškodiť priepusty, v pripade ich poškodenia bude náklady
znášať žiadater
• po zrealizovani prác musia byt' terénne Apravy uvedené do pôvodného stavu a zachované funkčné
odvodnenia cestného telesa
• v pripade, že vplyvom realizácie výstavby stavby dôjde k poškodeniu vozovky, pit). jej síičasti, je
žiadater povinný zabezpečiť opravu na vlastné náklady v rozsahu, ktorý urči SC ŽSK
• v prfpade stavebných Aprav cesty, pri živelných pohromách, pri ktorých bude potrebná prekládka
vedenia, náklady spojené s prekládkou bude znášať žiadateĺ, resp. budíici uživatef v pinom rozsahu
• práce spojené s výstavbou nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na ceste
• počas realizacie prác zabezpečiť, aby nedochádzalo k znečisteniu cesty. V pripade znečistenia
cesty stavebnik zabezpeči jej bezodkladné vyčistenie na vlastné náklady. V pripade že stavebnik
nevyčisti cestu, vykoná tak SC ŽSK, zdvod Kysuca na náklady stavebnfka
• ukončenie prác ohlási stavebnik pisomne zástupcovi SC ŽSK, závod Kysuca do troch dni od ich
ukončenia
• práce zasahujíice do cesty realizovat' v mesiacoch april až okt6ber kalendárneho roka
24. Pri realizácii stavebných prác minimalizovať negativne vplyvy uskutočŕiovania stavby na susedné
pozemky, trvalé porasty a stavby.
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25. Stavebnými prácami nezasahovaf do vlastnickych, prip. inych práv k pozemkom dotknutym
stavbou bez sahlasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzovaf práva a právom chránené
záujmy účastnikov stavebného konania
26. Po ukončeni stavby je stavebnik povinný pozernky dotknuté stavbou uviesf do pavodného stavu
a pripadne vzniknuté škody uhradif vlastnikom resp. užívaterom podra všeobecných predpisov
o náhrade škody.
27. Povolená stavba podlieha kolaudácii.
Projektovú dokumentáciu vypracoval:
EDWIN s.r.o., Ružová dolina súp. 6. 10, 821 09 Bratislava — Ing. Peter Dupkala
Rozhodnutie o námietkach fičastnikov konania:
Zo strany účastnfkov konania neboli v konani vznesene žiadne námietky ani pripomienky.
Podmienky dotknutých 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 platnosf ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona.
Stavba bola umiestnená územnym rozhodnutim vydaným Mestom Čadca pod č.j.
VD/1601/2017/Mu dňa 09.05.2017.
Stavba nie je v kolizii s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (ĹIPN mesta
Čadca) schválenou umesenim mestského zastupiterstva 6. 96/2007 na zasadnuti &la. 27.07.2007.
01)45VODNENIE
Mesto Čadca obdržalo od navrhovatera: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina (v priebehu konania došlo k zmene názvu: Stredoslovenská
distribučnd, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina), ktorého zastupuje EDWIN s.r.o., Ružová
dolina 10, 821 09 Bratislava, žiadosf na vydanie stavebného povolenia pre stavbu: „Čadca - Milošová
- Zahustenie TS Megorilcy" na pozemkoch v k.ú. Čadca (liniová stavba). Uvedenýrn dňom bolo začaté
stavebné konanie. Predmetná stavba bola umiestnená územným rozhodnutim vydanym Mestom Čadca
pod č.j. VD/1601/2017/Mu dňa 09.05.2017.
Mesto Čadca, ako stavebný firad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znenf neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný
zákon") v súlade s § 61ods.1 stavebného zákona oznámilo dňa 07.02.2018 začatie stavebného konania
všetkym známym fičastnfkom konania a dotknutým orgánom a dňa 07.03.2018 vykonalo ústne konanie
spojené s miestnym zisfovanim. Ostatným fičastrifkom bolo konanie oznámené verejnou vyhláškou
podra § 61 ods. 4 stavebného zákona.
Predložená žiadosf bola preskúmaná z hradisk uvedenych v § 62 a 63 stavebného zákona. Bolo
zistene, že uskutočnenim stavby a jej budacim uživanim nie sú a ani nebudú ohrozené práva
a oprávnené záujmy fičastnfkov konania.
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Námietky zo strany fičastnikov konania a dotknutých orgánov neboli v konani vznesene,
pripomienky boli akceptovand a sú zapracované do podmienok pre uskutočnenie stavby vo výrokovej
časti rozhodnutia.
Dokumentácia spiŕia základné požiadavky na stavby stanovené § 43d a § 47 stavebného
zákona.
Projektová dokumentácia predložená pre stavebné konanie je v súlade s dzemným rozhodnutfm
vydaným Mestom Čadca pod č.j. VD/1601/2017/Mu dŕia 09.05.2017.
Stavebný drad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.
Stavba nie je v kolfzii s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (ÚPN mesta
Čadca) schválenou uznesenim mestského zastupiterstva 6. 96/2007 na zasadnuti dfia 27.07.2007.
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 &if odo dŕía jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa:
Mestský Arad, oddelenie dopravy, úP a SP, Námestie slobody 30, 022 01 Čadcal. Toto rozhodnutie nie
je možné preskilmaf súdom podra zákona 6. 99/1963 Zb. Občiansky sfidny poriadok v znenf zákona 6.
424/2002 Z.z., pokiar nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

ng. Mi GURA
pri tor mesta

Priloha:
• overená projelctová dokumentácia

Dorn& sa:
fičastnici konania
1.Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke sdp. 6. 2927/8, 010 47 Žilina
2. EDWIN s.r.o., Ružová dolina sap. 6. 10, 821 09 Bratislava
3. vlastnici stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite Čadca- Milošová - Megoriky
4. Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja, Komenského sdp. č. 48, 011 09
žilina

Nakorko sa jedná o líniovú stavbu s verkým počtom dčastnikov konania, týmto sa rozhodnutie
doručuje verejnou vyhláškou § 69 ods. 2 stavebného zákona. Rozhodnutie musi byt' vyvesené po dobu
15 dni na dradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.
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Dotknuté orgány
5. Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Čadca, E. Podjavorinskej súp. č. 2207, 022 01
čadca
6. Msú Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
7. Mst Čadca, referát dopravy
8. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. č. 4, 022 01
Čadca
9. Okresné riaditerstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpelctorat Čadca, Palarikova súp. 6.
977, 022 01 Čadca
10. Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácif, Palárikova súp. č. 91, 022
01 Čadca
11. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 01 Čadca
12.Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Paldrikova súp. 6. 95, 022 01 Čadca
13. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 žilina
14. Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštovd súp. č. 1, 010 01 Žilina
15. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava
16. Stredoslovenskd distribučnd, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina

Toto rozhodnutie musi byt' vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň
lehoty vyvesenia je dŕiom doručenia.

VYVESENt DŇA:
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ZVESENt

MESTO CAE'.
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý po rdzuje vyvesenie a zvesenie

Spravny poplatok podra zakona Č. 145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorMch predpisov pololky 60 pfsm.g vo NrýSke
200.00 E bol zaplatený.
Tel.: 041/4302214
IČO: 313971
Bankové spojenie: V1:113, a.s., Čadca E-mail: selcretariat@mestocadca.sk
Fax: 041/4302218
DIČ: 2020552974
Č. 6.: 7224-322/0200
Internet: www.mestocadca.sk
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30. PSČ: 022 01

