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STAVEBNE POVOLENIE
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Mesto Čadca, ako príslušný stavebný úrad na základe určenia Okresného úradu Žilina, odboru
výstavby a bytovej politiky zo dňa 07.04.2016, Č. OU - ZA,i.iOVBP - 2016/015303 podl'a § 119 ods. 3
zákona Č. 417/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v spojenom územnom
a stavebnom konaní preskúmal podľa § 37 a 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú
podal

Stredoslovenská energetika - Dístríbúcía.ia.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
ktorého zastupuje Elspol- SK, s.r.o., Ľ.Štúra 778/46,02901 Námestovo

(ďalej len "stavebník"), a lia základe tohto preskúmania vydáva podľa § 39, 39a a'66 stavebného
zákona a § 4 a 10 vyhlášky Č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona

stavebné povolenie

v spojenom územnom a stavebnom konaní

na stavbu

9298 - Čadca - U Buty - Rekonštrukcia NN siete

(ďalej len "stavba") na pozemkoch v k.ú. Čadca a v k.ú. Raková (líniová stavba), podl'a situácie ktorá
tvorý neoddeliteľnú súčasť projektovej dokumentácie.

Stavba obsahuje:
Stavba bude realizovaná v k.ú. Čadca a v k.ú. Raková. Dôvodom rekonštrukcie je zlý fyzický

stav vedenie, ktoré vykazuje časté poruchy. Stavba tvorí jeden celok, ktorý v sebe zahŕňa výmenu
holých AIFe vodičov za Retilens, montáž nového vedenia Retilens, výmenu podpemých bodov,
rekonštrukciu NN vzdušných a zemných prípojok. Dížka rekonštruovaného vedenia je 1963 m, dlžka
závesného kábla je 374 m.

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
l. Stavba bude umiestnená na pozemkoch v k.ú. Čadca a v k.ú. Raková (1íniová stavba), podľa

situácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť projektovej dokumentácie.

2. Stavba bude uskutočnená podl'a projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom
v spojenom územnom a stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.



3. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických nariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
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4. Počas výstavby budú dodržiavané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb
v zmysle § 48 - 53 stavebného zákona.

5. Stavebník 'je povinný označiť stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch
výstavby - § 43i ods. 3 písm. bl stavebného zákona.

6. Stavebník je povinný stavbu zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu života, zdravia a bezpečnosti
/oplotenie a zabezpečenie staveniska proti vniknutiu 9§Ô.q~použitie ochranných sietí a pod. - § 43i
ods. 3 stavebného zákona/o " ">,,.;,.,. ,-' .
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7. Stavba bude dokončená do' dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

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

-' ;r , :, ;(-,,' ~. • , ~"

9. Na stavbu budú použité stavebné výrobky, ktoré spíň~iJ podmienky osobitných predpisov.

10. Podľa § 75 ods. l stavebného zákona pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie
stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické
činnosti.

ll. Stavebník pred začatím stavebných prác zabezpečí presné vytýčenie všetkých podzemných vedení
a zariadení, ich prípadnú ochranu podľa platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich
správcov.

12. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.

13. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný nahlásiť stavebnému úradu
dodávateľa stavby najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia výberového konania.

14. Za odborné vedenie uskutočňovania stavby bude zodpovedať dodávateľská organizácia.

15. Dodržať podmienky Mesta Čadca:
@ podperné body budú osadené v zmysle situácie
• ak dôjde počas realizácie stavby k poškodeniu už jestvujúcich sietí poprípade iných nehnuteľností,

škody budú oprávené na náklady stavebníka
" po vykonaní prác pozemky budú primerane upravené

16. Dodržať podmienky Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie:
(9 zemné práce realizovať v suchom období
II v rastlom teréne vegetačný a pôdny kryt (drny) odobrať, uložiť a po ukončení výkopových prác

spätne použiť na povrchovú úpravu terénu
• počas stavebných prác dbať na ochranu existujúcej zelene
• v prípade nevyhnutného a odôvodneného výrubu drevín a krovín rastúcich mimo les, na výrub

ktorých sa nevzťahuje ustanovenie § 47 ods. 4 písm. e) zákona je potrebný súhlas orgánu ochrany
prírody (Mesto Čadca) podl'a § 47 ods. 3 zákona

• príp. nevyhnutný orez drevín rastúcich mimo les vykonať v súlade s vyhláškou č. 24/2003 Z.z.,
ktorou sa vykonáva zákona o ochrane prírody a krajiny

• dočasné skládky stavebvebného meteriálu neukladať na podmáčané lokality
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" prebytočnú výkopovú zeminu neukladať do alúvií miestnych potokov a podmáčané lokality, aby
nedošlo k zasypaniu prípadných biotopov európskeho alebo národného významu, v prípade, že
prebytočná zemina nebude využitá v rámci dotknutej stavby zlikvidovať ju na riadenej skládke
TKO

eJ podľa § 77 ods.2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu je právnická alebo fyzická osoba -
podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Pôvodca odpadu zodpovedá za
nakladanie s odpadmi podľa tohoto zákona a uplatní si povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch.
Pôvodca odpadu právnická osoba resp. fyzická osoba - podnikateľ má mať od príslušného orgánu
štátnej správy odpadového hospodárstva súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch na
zhromažďovanie odpadov a súhlas podľa § 97 ods. l. písm. f) zákona na nakladanie
s nebezpečným odpadom. Ak pôvodca odpadu uzatvorí zmluvu so stavebnou firmou (držiteľom),
v takom prípadepôvodca takéhoto odpadu. potrebuje súhlas oci:príslušného orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva podla § 97 ods. l písm.gň zákona na/zhromažďovanie odpadov a držitel'
odpadu potrebuje súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch na nakladanie
s nebezpečnými odpadmi.

• nevyužitel'né odpady budú zneškodnené skládkovaním na skládke, ktorá má udelený súhlas na
prevádzkovanie v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, príp. integrované povolenie
v zmysle zákona Č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v znení neskorších-predpisov

• pri nakladaní s NO postupovať podľa § 25 zákona Č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
• investor stavby ku kolaudácii zabezpečí doklady od predchádzajúceho držitel'a odpadov o spôsobe

nakladania s odpadmi počas realizácie stavby

17. Dodržať podmienky SeVaK a.s. Žilina:
• navrhovanou stavbou dôjde ku kolízií s vedeniami - verejné vodovody D 160 PVC, D 160 HDPE,

D 110 PVC, D 110 HDPEjako aj vodovodné prípojky
• pred zahájením prác požiadať o presné vytýčenie vedení
• práce v kolíznych miestach a ochranných pásmach vykonávať ručne, ochranné pásmo potrubí je

1,5 m od okraja potrubia na obidve strany
• pri demontáži a osadení nových PB rešpektovať vodovodné potrubie ich ochranné pásmo a súčasne

dodržať vzdialenosť od potrubí tak, aby dosahovala min. dvojnásobok hlbky základov ej škáry
budovaných objektov

• ku kolíznym miestam prizvať pracovníka SeVaKu a.s." .

18. Stavebníkovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác slúžiť iba
pozemky, ktoré sú v jeho vlastníctve. V prípade potreby zásahu do verejných plôch v súvislosti
s výstavbou objektu je stavebník povinný pred realizáciou vyžiadať si súhlas MsÚ v Čadci, odd.
ekonomické a správy majetku.

19. Stavebnými prácami nezasahovať do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom dotknutým
stavbou bez súhlasu ich majiteľa, správcu, neprimerane neobmedzovať práva a právom chránené
záujmy účastníkov stavebného konania

20. Po ukončení stavby je stavebník povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť do pôvodného stavu
a prípadné vzniknuté škody uhradiť vlastníkom resp. užívateľom podl'a všeobecných predpisov
o náhrade škody.

21. Povolená stavba podlieha kolaudácii.

Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. Tomáš Šimurda, Ľudovíta Štúra súp. č. 778/46, 029 Ol Námestovo

/
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Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Zo strany účastníkov konania neboli v konaní vznesené žiadne námietky ani pripomienky.

Podmienky dotknutých orgánov boli akceptované a sú zapracované do podmienok pre uskutočnenie
stavby vo výroku rozhodnutia.

Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52
ods. 1 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Stavebné povolenie stráca platnosť ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona.

Stavba nie je v kolízii s platnou územne"- plárt;vatou<dókumentáciou mesta (ÚPN mesta
Čadca) schválenou uznesením mestského zastupiteľstva Č. 96/200Trtá'zasadnutí dňa 27.07.2007.

ODÔVODNENIE

Mesto Čadca obdržalo od stavebníka: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, ktorého zastupuje ÉlSpól ~'SK, S.r.o., Ľ.Štúra 778/46, 029 Ol
Námestovo, žiadosť na vydanie stavebného povolenia pre stavbu: ,,9298 - Čadca - U Buty -
Rekonštrukcia ľ\TNsiete" na pozemkoch v k.ú. Čadca a v k.ú. Raková (líniová stavba). Uvedeným
dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Mesto Čadca, ako príslušný stavebný úrad na základe' určenia Okresného úradu Žilina, odboru
výstavby a bytovej politiky zo dňa 07.04.2016, Č. OU - ZA - OVBP - 2016/015303 podľa § 119 ods.
3 zákona Č. 417/2003 Z.z., ktorým sa mení a doplňa zákon Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v platnom znení /stavebný zákon! v súlade s' § 36 a 61 stavebného zákona
oznámilo dňa 25.04.2016 začatie spojeného územného a stavebného konania všetkým známym
účastníkom konania a dotknutým orgánom a dňa 23.05.2016 vykonalo ústne konanie spojené
s miestnym zisťovaním.

Na ústnom konaní Mesto Čadca predložilo stanovisko v ktorom nesúhlasilo s realizáciou
stavby z dôvodu, že VN prípojka a trafostanica U Buty a VN prípoj ka h trafostanica Čadca U Krkošky
- cintorín sú vo vlastníctve Mesta Čadcaa toho času ich dlhodobo užíva SSE - D a.s., Žilina. Mesto
Čadca uviedlo, že svoje stanovisko k realizácii predmetnej stavby vydá až po majetkoprávnom
usporiadaní VN prípojok a trafostaníc.

Stavebník dňa 20.02.2017 zaslal stavebnému úradu kladné stanovisko Mesta Čadca zo dňa
08.02.2017 č.j, E/2941/2016/2ó720, ktorý súhlasí s realizáciou stavby za určitých podmienok, ktoré
boli akceptované a zahrnuté do podmienok pre umiestnenie a uskutočnenie stavby.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona. Bolo
zistené, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú a ani nebudú ohrozené práva
a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Námietky zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli v konaní vznesené,
pripomienky boli akceptované a sú zapracované do podmienok pre uskutočnenie stavby vo výrokovej
časti rozhodnutia.

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

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

\
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Stavba nie je v rozpore s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (ÚPN mesta
Čadca) schválenou uznesením mestského zastupiteľstva č. 96/2007 na zasadnutí dňa 27.07.2007.

POUČENIE

Podľa § 53 a 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno
proti tomuto rozhodnutiu podat' do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa:
Mestský úrad, oddelenie dopravy, ÚP, stavebného poriadku, výstavby, rozvoja mesta a služieb,
Námestie slobody 30,022 01 Čadca!. Toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom podľa zákona
Č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona Č. 424/2002 Z.z., pokiaľ nebol vyčerpaný
riadny opravný prostriedok.

Príloha:
• Projektová dokumentácia - pre stavebníka

Doručí sa:
Účastníci konania
1. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, O1O47 Žilina
2. Elspol- SK, S.r.O.,Ľ.Štúra súp. Č. 778/46, 029 01 Námestovo
3. Ing. Tomáš Šimurda, Ľudovíta Štúra súp. Č. 778/46, 029 01 Námestovo
4. Obec Raková, Obecný úrad, 023 54 Raková
5. vlastníci stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite Čadca, U Buty - Raková

Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, týmto sa rozhodnutie
. doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Rozhodnutie
musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského-úradu v Čadci a Obecnom úrade na
Rakovej.

Dotknuté orgány
6. MsÚ Čadca, referát dopravy
7. MsÚ Čadca, referát správy majetku
8. MsÚ Čadca, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. Č. 4, 022 01
Čadca
10. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. Č. 91,02201 Čadca
ll. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. Č. 95, 022 01 Čadca
12. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960, O1O 57 Žilina
13. Slovak Telekom a.s., ReSI, Poštová súp. Č. 1,01001 Žilina
14. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. Č. 44, 825 19 Bratislava
15. Stredo slovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, Ol O 47 Žilina I

\



Čsp VDI2985/2016/Mu- Čz, VD/3837/2985/2016/Mu str. 6

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom,,~~~tJ' deň
lehoty vyveseniaje dňom doručenia.

VYVESENÉ DŇA: ,.9..: ..?.:..~~.~..?..':J.~..... ZVESENÉ DŇA:

.~-.."

Správny poplatok podľa zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 60 písm. g vo výške
100.00 € bol zaplatený.
Tel.: 041/4332301-4 IČO: 313971 Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca E-mail: sekretariat((l)mestocadca.sk
Fax: 041/4302218 OIČ: 2020552974 Č. ú.: 7224-322/0200 Internet: www.mestocadca.sk
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 O I
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