
MESTO Č ADCA 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca 

Č. j.: VD/3512/2018/Mu 	 V Čadei dňa 11.09.2018 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný Arad príslušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), v spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal podra § 37 a 62 stavebného zákona 
žiadosf o stavebné povolenie, ktorú dŕía 23.07.2018 podal 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 
ktorčho zastupuje MIRACI elektro plus, s.r.o., Podzávoz 3008, 022 01 Čadca 

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

stavebné povolenie 
v spojenom územnom a stavebnom konaní 

10323 - Čadca - Kýčerka - Rozširenie NNK 

(d'alej len "stavba") na pozemkoch v k.ú. Čadca (líniová stavba). 

Stavba obsahuje: 
Predmetom riešenia tejto projetkovej dokumentácie je návrh na rozšírenie NNK rozvodov 

a montáž novej istiacej skrine VRIS 1.1 na nový podperný bod a montáž nových rozpojovacích skrífi 
PRIS 3 6. 1 a PRIS 7 6. 2 v Čadci, 'oast' Kýrčerka za Ačelom pripojenia nových OM v lokalite 
plánovanej IBV. V uvedenej lokalite je požiadavka na pripojenie 5 (6) nových OM. 

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujút tieto podmienky: 
1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch v k.ú. Čadca (líniová stavba), podra situácie, ktorá tvorf 

neoddeliternú súčasf projektovej dokumentácie. 

2. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej stavebným &adorn 
v spojenom územnom a stavebnom konaní. Pripadné zmeny nesmú bye vykonané bez 
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

3. Pri uskutočriovaní stavby je potrebné dodržiave predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 
a technických nariadení a dbat' o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

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

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

6. Stavebnik je povinný stavbu 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. 

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

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

9. Na stavbu budd použité stavebné výrobky, ktoré splilajú podmienky osobitných predpisov. 

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

11. Stavebnfk pred začatim stavebných prác zabezpeči presné vytýčenie všetkých podzemných vedenf 
a zariadenf, ich pripadnd ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich 
správcov. 

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

13. Stavba bude uskutočilovaná dodávatersky. Stavebnik je povinný nahlásiť  stavebnému úradu 
doddvatera stavby najneskôr do 15 dni odo dňa skončenia výberového konania. 

14. Za odborné vedenie uskutočfiovania stavby bude zodpovedať  dodávaterskd organizácia. 

15. Dodržať  podmienky Mesta Čadca: 
• požiadať  prislušný cestný správny orgán o vydanie rozkopového povolenia 

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

17. Dodržať  podmienky Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie: 
• zemné práce realizovať  v suchom obdobi 
• v rastlom teréne vegetačný a pôdny kryt (drny) odobrat', uložif a po ukončeni výkopových prác 

spatne použiť  na povrchovú dpravu terau 
• počas stavebných prác dbat' na ochranu existujdcej zelene 
• v pripade nevyhnutného a odôvodneného výrubu drevin a krovfn rastficich mimo les, na výrub 

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

• pit. nevyhnutný orez drevfn rastdcich mimo les vykonať  v sdlade s vyhláškou 6. 24/2003 Z.z., 
ktorou sa vykondva zákona o ochrane prirody a krajiny 

• dočasné skládky stavebvebného meteriálu neukladať  na podmáčané lokality 
• prebytočnd výkopovú zeminu neukladať  do aldvii miestnych potokov a podmdčané lokality, aby 

nedošlo k zasypaniu pripadn 'ych biotopov eurdpskeho alebo národného významu, v prfpade, že 
prebytočná zemina nebude využitá v rámci dotknutej stavby zlikvidovať  ju na riadenej skládke 
TKO 
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0 podra § 77 ods.2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu je právnická alebo fyzická osoba — 
podnikater, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Pôvodca odpadu zodpovedá za 
nakladanie s odpadmi podFa tohoto zákona a uplatni si povinnosti podra § 14 zákona o odpadoch. 
Pôvodca odpadu právnická osoba resp. fyzická osoba — podnikater má mat' od prislušného orgánu 
štátnej správy odpadového hospodárstva súhlas podra § 97 ods. 1 pism. g) zákona o odpadoch na 
zhromažd'ovanie odpadov a súhlas podra § 97 ods. 1. pfsm. f) zákona na nakladanie 
s nebezpečným odpadom. Ak pôvodca odpadu uzatvorf zmluvu so stavebnou firmou (držiterom), 
v takom prfpadepôvodca takéhoto odpadu potrebuje súhlas od prislušného orgánu štátnej správy 
odpadového hospodárstva podia § 97 ods. 1 pfsm. gň  zákona na zhromažd'ovanie odpadov a držitel' 
odpadu potrebuje súhlas podra § 97 ods. 1 pism. f) zákona o odpadoch na nakladanie 
s nebezpečnými odpadmi 

• nevyužiterné odpady budii zneškodnené skládkovanfrn na skládke, ktorá má udelený súhlas na 
prevádzkovanie v zmysle § 7 ods. 1 pism. a) zákona o odpadoch, prip. integrovand povolenie 
v zmysle zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v znenf neskoršich predpisov 

• investor stavby ku kolaudácii zabezpeči doldady od predchádzajficeho držitera odpadov o spôsobe 
naldadania s odpadmi počas realizácie stavby 

18. Dodržať  podmienky SeVaK a.s. žilina: 
• v záujmovom fizemf stavby sa nachádza verejny vodovod (VV) HDPE DN 150 mm a verejná 

kanalizácia (VK) PVC DN 300 v správe SEVAK a.s. V záujmovej oblasti sa taktiež nachádzajú 
vodovodné a kanalizačné pripojky pre jednotlivé nehnuteĺnosti, ktoré nie sú v správe SEVAK. 
Informácie o týchto prfpojkách Vám poskytnú majitelia nehnuternosti. 

• 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 
• ku koliznym miestam prizvať  pracovnika SeVaKu a.s. 

19. Stavebnikovi budii ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebnych prác slúžiť  iba 
pozemky, ktoré sú v jeho vlastnictve. V pripade potreby zásahu do verejnych plôch v súvislosti 
s vystavbou objektu je stavebník povinný pred realizáciou vyliadať  si súhlas Mst1 v Čadci, odd. 
ekonomické a správy majetku. 

20. Stavebnými prácami nezasahovať  do vlastnickych, prip. iných práv k pozemkom dotknutým 
stavbou bez súhlasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzovať  práva a právom chránené 
záujmy fičastnfkov stavebného konania 

21. Po ukončeni stavby je stavebnik povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť  do pôvodného stavu 
a pripadné vznilcnuté škody uhradiť  vlastnikom resp. užívaterom podra všeobecných predpisov 
o náhrade škody. 

22. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

Projektovti dokumenticiu vypracoval: 
Ing. Vladimir krčmárek, Skalité súp. 6. 1014, 023 14 Skalité 

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

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

Stavba nesmie bye začatá pokie stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť  v zmysle § 52 
ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konanf. 
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Stavebné povolenie stráca platnosf ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho 
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona. 

Stavba nie je v kolízii s platnou úzerrmo - plánovacou dokumentáciou mesta (ĹJPN mesta 
Čadca) schválenou uznesenim mestského zastupiterstva 6. 96/2007 na zasadnuti dňa 27.07.2007. 

OD6VODNENIE 

Mesto Čadca obdržalo od stavebnika: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 
010 47 Žilina, ktorého zastupuje MIRACI elektro plus, s.r.o., Podzávoz 3008, 022 01 Čadca, žiadosf 
na vydanie stavebného povolenia pre stavbu: „10323 - Čadca - Kýčerka - Rozšírenie NNk" na 
pozemkoch v k.ú. Čadca (1fniovd. stavba). Uvedeným dňom bolo začaté spojené územne a stavebne 
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 &la. 17.08.2018 začatie spojeného územneho a stavebného konania všetkým známym 
účastnikom konania a dotknutým orgánom a dňa 10.09.2018 vykonalo ústne konanie spojene 
s miestnym zisfovaním. 

Predložend žiadosf bola preskamand z hradisk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona. Bolo 
zistene, že uskutočnenim stavby a jej budúcim uživanim nie sú a ani nebudú ohrozene prdva 
a oprávnené zdujmy účastnfkov konania. 

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

Dokumentácia spiňa základne požiadavky na stavby stanovené § 43d a § 47 stavebného 
zákona. 

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

Stavba nie je v rozpore s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (111PN mesta 
Čadca) schválenou uznesenim mestského zastupiterstva č. 96/2007 na zasadnuti dňa 27.07.2007. 

POUČENIE 

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

S I 	v;k 
cr, 

hg. Mi GURA 
pri 	tor mesta 
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Priloha: 
• Projektová dokurnentácia — pre stavebnfka 

Dorn& sa: 
tčastnici konania 
1. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. 6. 2927/8, 010 47 Žilina 
2. MIRACI elektro plus, s.r.o., Podzávoz súp. č. 3008, 022 01 Čadca 
3. Ing. Vladimir Krčrnárek, Skalité sdp. 6. 1014, 023 14 Skalité 
4. vlastnici susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnicke alebo iné práva môžu byt' navrhovanou 
stavbou priamo dotknuté 

Nakorko sa jedná o líniovú stavbu s verkym počtom fičastnikov konania, tymto sa rozhodnutie 
doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani. Rozhodnutie 
musi byt' vyvesen6 po dobu 15 dni na iiradnej tabuli Mestského laradu v Čadci. 

Dotknuté orgány 
5. MsĹJ Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva 
6. Mst Čadca, referát dopravy 
7. MsfJ Čadca, referát správy majetku 
8. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku sfip. č. 4, 022 01 
Čadca 
9. Okresný drad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova slap. č. 91, 022 01 Čadca 
10. Olcresny firad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca 
11. Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta súp. 6. 1960, 010 57 Žilina 
12. Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštová súp. č. 1, 010 01 Žilina 
13. SPP - distribficia, a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava 

Toto oznámenie musi byt' vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledny deft' 
lehoty vyvesenia je dilom'doručenia. 

VYVESENt DŇA: 	  ZVESENt DŇ' A.  
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Spravny poplatok podra zakona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskorgich predpisov položky 60 pism. g vo výgke 
100.00 E bol zaplateny.  
Tel.: 041/4332301-4 	IČO: 313971 	 Bankovč  spojenie: VĹJB, a.s., Čadca E-mail: sekretariat@)mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIČ: 2020552974 	Z. fi.: 7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadca.sk  
Adresa: Mestsky úrad Čadca, Namestie slobody 30, PSČ: 022 01 
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