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Námestie slobody 30, 022 01 Čadca 
Č. j.: VD/1180/2018/Mu 

	
V Čadci diia 31.05.2018 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovanf a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), v spojenom územnom a stavebnom konani preskilmal podra § 37 a 62 stavebného zákona 
žiadosf o stavebné povolenie, ktorn &la podal 

MDM-Trans s. r. o., Horelica 40, 022 01 Čadca 

(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto presknmania vydáva podra § 39, 39a a 66 stavebného 
zákona a § 4 a 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 
zákona 

stavebn č  povolenie 
N spojenom územnom a stavebnom konani 

na stavbu 
Oplotenie pozemku 

(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 1117/1, 1117/2, 1123, 1124, 1134/4, 1135/4 v 
katastrálnom tízemi Horelica. 

Stavba obsahuje: 
Oplotenie bude - realizované na pozemku investora a nebude zasahovat' do susedných 

pozemkov. Zo strany štátnej cesty je medzi oplotenim a cestou ponechaný zelen 'y pás, kde je 
prirodzene odvodnená komunikácia. V rámci predného oplotenia sú navrhnuté 2 zasúvacie brány pre 
vjazd a výjazd z areálu. Predné oplotenie bude mat' celkovú dĺžku 115,9 m a.výšku 1,5 m nad terénom. 
Bočné a zadné oplotenie bude mat' celkovú dĺžku 183,2 m a premenlivú výšku. Navrhovand oplotenie 
je navrhnuté ako montovaný systan a okrem konštrukcie pre brány je bez pevných základov. 

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch parc. č. CKN 1117/1, 1117/2, 1123, 1124, 1134/4, 1135/4 

v katastrálnom nzemi Horelica., podra situácie, ktorá tvori neoddeliternú sfičasf projektovej 
dokumentácie. 

2. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom 
v spojenom územnom a stavebnom konani. Pripadné zmeny nesmn byt' vykonand bez 
predchádzajaceho povolenia stavebného úradu. 
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3. Pri uskutočriovani stavby je potrebne dodržiavať  predpisy týkajace sa bezpečnosti práce 
a technických nariadeni a dbat' o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

4. Počas vystavby budil dodržiavanč  všeobecne technicke požiadavky na uskutočh' ovanie stavieb 
v zmysle § 48 — 53 stavebného zákona. 

5. Stavebnik je povinný označiť  stavenisko s uvedenim potrebných úclajov o staVbe a fičastnikoch 
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 dokončend do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

8. Stavebnik je povinny počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viest' stavebný 
dennik a tento predložiť  stavebnemu tlradu pri kolaudácii stavby. 

9. Na stavbu budíi použité stavebné vyrobky, ktore spihajt1 podmienky osobitných predpisov. 

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

11. Stavebnik pred začatim stavebných prác zabezpeči presné vytýčenie všetkých podzemnych vedeni 
a zariadeni, ich pripadmi ochranu podra platných noriem a predpisov za odborneho dozoru ich 
správcov. 

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

13. Stavba bude uskutočhovaná svojpomocne. 

14. Za odborne vedenie uskutočh'ovania stavby bude zodpovedať  Miroslav Šumský — Investstav, 
Lesnicka 1160, 023 02 Krásno nad Kysucou. 

15. Dodržať  podmienky Stredoslovenská distribučná a.s.: 
• V predmetnej lokalite sa nachadzajít nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné 

NN vedenia a skrine. 
• Od uvedených energetických zariadeni dodržať  ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a 

bezpečne vzdialenosti podra prislušnych noriem STN (VN vzdušné vedenie 22 kV od krajneho 
vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od krajneho vodiča na každú stranu 1 
meter, VN a NN zemné káblove vedenie na každú stranu 1 meter) 

• Pri realizácii vykopovych prác, neporušiť  celistvosť  uzemŕiovacej sústavy 
• Pri manipulácii mechanizmami v blizkosti elektroenergetických zariadeni SSD, ako aj pri prázach 

v ochrannom' pásme v ich bezprostrednej blizkosti, je potrebne bezpodmienečne predjednat' postup 
prác na stredisku fidržby — Čadca 

• V sfibehu a Icrižovani zemných káblových vedeni dodržať  manipulačný priestor mm. 1 m na každú 
stranu 

16. Dodržať  podmienky SeVaK a.s. Žilina: 
• cez zaujmovtit parcelu 6. 1117/2 v k.ú. Horelica prechádza vodovodný privádzač  SKV OC DN 600 

v správe SeVaKu a.s. 
• pred zahájenim prác požiadať  o presné vytýčenie podzemných vedeni 



VD/1180/2018/Mu - Č.z. VD/24488/2018/Mu 	str. 3 

• pri realizácii zemnych prác dodržať  STN 73 6005 
• dodržať  ochranné pásma vodohospodárského potrubia v zmysle zákona 6. 442/2002 § 19 odst.2a, 

ktory vymedzuje pásmo ochrany VV v širke 2,5 m (od DN 500) od pôdorysného bočného okraja 
potrubia na obidve strany. V pásme ochrany vodovodného potrubia OC DN 600 dodržať  
navrhovandk6tu terénnych Uprav 403,50 m n.m. 

• V pásme ochrany VV je zakázané vykondvať  zemné práce, umiestňovať  stavby', konštrukcie alebo 
iné podobné zariadenia alebo vykonávať  činnosti, ktoré obmedzujd pristup k verejnému vodovodu 
alebo ktoré by mohli ohrozif ich technický stay, vysádzať  trvalé porasty, umiestŕiovať  skládky, 
vykondvať  terénne Apravy 

• Poladujeme zriadenie vecného bremena na doticnuté pozemky, pričom vecné bremeno bude 
spočivať  v zákaze vykonávania činnosti podra odseku 5 § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. a navyše 
povinnosti vlastrifka pozemkov v budficnosti znášaf naklady na zemné práce spojené 
s odstraňovanim poruchy na potrubf verejného vodovodu uloženomv dotknutých pozemkoch a 
znášať  škody spôsobené poruchou verejného vodovodu na terénnych dpravdch 

• V zmysle § 20 zákona 6. 442/2002 Z.z. je prevádzkovater oprávnený v nevyhnutnej miere 
vstupovať  no cudzie pozemky v sdvislosti s prevddzkovanfm, alebo na fičely opráv a ddržby 
vodovodu 

• Pripadne odkryté miesta na vodovodnom potrubf musi pred zásypom skontrolovať  pracovnik 
SeVaKu a.s. Ku koliznym miestam prizvať  pracovnika SeVaKu a.s. 

17. Dodržať  podmienky Okresného firadu žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komun.: 
• Pri realizácii nového oplotenia vykondvať  pi-ace tak, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti a 

plynutosli cestnej premávky na ceste 6.1/11 ani k jej obmedzeniu 
• V pripade obmedzenia cestnej premávky na ceste I/11 počas realizácie prác je potrebné predložiť  

na cestný správny organ projekt prenosného dopravného značenia (yypracovany autorizovanym 
stavebným inžinierom), schvaleny prfslušným doprovným inšpektorátom 

• V pripade prác, ktoré buclú vykondvané z cesty I/11 je potrebné podat' žiadosť  na cestný správny 
organ o vydanie rozhodnutia na zvlaštne uživanie pozemnej komuikácie v zmysle § 8 cestného 
zákona 

• Material potrebny pre realizáciu oplotenia jalco aj ziskany vykopoyymi prdcami nesmie bye 
ukladany na vozovku. Pri stavebnej činnosti neznečisťovať  dotknutd pozemnd komunikáciu, 
v pripade potreby je nutné ju bezodkladne čistif 

• Pripadné zmeny projelctovej dokumentácie predložiť  na cestný správny organ 

18. Dodržať  podmienky Slovenskej správy ciest Žilina: 
• Oplotenie bude situované vyhradne na pozemku žiadatera, tj. cca 5,5 m od vodiaceho prdžku št. 

cesty I/11. Při vjazde do areálu z dôvodu návhu oplotenia nesmie dochadzať  k obmedzeniu 
plynulosti dopravy na št. ceste I. Triedy 

• Počas realizácie stavby nesmie dochadzať  k znečisťovaniu vozovky 
• Počas stavby nesmie dôjsť  k narušeniu stability cestného telesa ani k narušeniu odvodilovacieho 

systému štátnej cesty I/11 
• Oplotenie nesmie byt' prekážkou pre výkon Adržby cestného majetku jeho správcom 
• Stayebnik si v buclúcnosti nebude uplatfiovať  nahradu za pripadné škody yznikriuté z titulu 

prevádzky, alebo ildržby št. cesty (najrnä. zimnej Ildržby) 
• Stavebnik vykoná na svojom majetku opatrenia na zamedzenie nepriaznivých vplyvov z dopravy 

na št. ceste I/11 (vibrácie, prašnosť, emisie, vlhkosť) 

19. Dodržať  podmienky Ministerstva vtultra SR, Olcresné riaditeĺstvo policajného zboru, ODI Čadca: 
• trvalé dopravné značenie musf byť  vyhotovené a rozmiestnené v sdlade so zákonom 6. 8/2009 Z.z. 

o cestnej premávke a o zmene a dopinenf niektorých zákonov v znenf neskoršich predpisov, 
v sdlade s vyhláškou č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a 
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dopinenĺ  niektorých zákonov v znern neskoršich predpisov a v súlade s STN 01 8020 — Dopravné 
značky na pozemných komunikáciach 

• prizvaf dopravného inžiniera OR PZ ODI v Čadci na kontrolu správnosti osadenia trvalého 
dopravného značenia 

• v rámci stavby prijat' také opatrenia, ktoré budú zamedzovaf znečisfovaniu pozemných 
komunikácii 

• ak dôjde k znečisteniu pozemných komunikácii, alebo dopravného značenia*, zabezpečif ich 
bezodkladné očistenie 

20. Stavebnikovi budn ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác slúžif iba 
pozemky, ktoré sú v jeho vlastnictve. V pripade potreby zásahu do verejných plôch v snvislosti 
s výstavbou objektu je stavebnik povinný pred realizáciou vyžiadaf si salas MsU v Čadci, odd. 
ekonomické a správy majetku. 

21. Stavebnými prácami nezasahovaf do vlastnickych, pit). iných práv k pozemkom dotknutým 
stavbou bez snhlasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzove práva a právom chránené 
záujmy Ačastnikov stavebného konania 

22. Po ukončeni stavby je stavebnik povinný pozemky dotknuté stavbou uviesf do pôvodného stavu 
a pripadné vzniknuté škody uhradif vlastrifkom resp. uživaterom podra všeobecných predpisov 
o nálrade škody. 

23. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

Projektovii dokumenticiu vypracoval: 
Ing. Marián Kučerik, Kalinov sfip. č. 2036, 023 02 Krásno nad Kysucou 

Rozhodnutie o nimietkach Oastnikov konania: 
Zo strany nčastnikov konania neboli v konani vznesené žiadne námietky ani pripomienky. 

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

Stavba nesmie byf začatá pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosf v zmysle § 52 
ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konanf. 

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

Stavba nie je v kolizii s platnou nzemno - plánovacou dokumentáciou mesta (Ĺ1PN mesta 
Čadca) schválenou uznesenfm mestského zastupiterstva č. 96/2007 na zasadnutf cilia 27.07.2007. 

OD6VODNENIE 

Mesto Čadca obdržalo od stavebnika: MDM-Trans s. r. o., Horelica 40, 022 01 Čadca, žiadosf 
na vydanie stavebného povolenia pre stavbu: „Oplotenie pozemku" register "C" parc. 6. 1117/1, 
1117/2, 1123, 1124, 1134/4, 1135/4 v katastrálnom nzemi Horelica. Uvedeným driom bolo začaté 
spojené nzemné a stavebné konanie. 

Podrobnýrn posúdenim podkladov návrhu bolo konštatované, že predložená žiadosf spolu s 
prilohami neposkytuje dostataný podklad pre riadne posúdenie navrhovanej stavby. Stavebny nrad 
vyzval stavebnika na dopinenie žiadosti a spojené územné a stavebné konanie prerušil. 
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Po dopineni žiadosti, 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 dria 23.04.2018 začatie spojeného územného a stavebného 
konania všetkýrn známym účastnfkom konania a doticnutým orgánom a dŕía 28.05.2018 vykonalo ústne 
konanie spojené s miestnym zisfovaním. 

Predložená žiadosf bola preskúmaná z hradisk uvedených v § 62 a 63 stavebňého zákona. Bolo 
zistené, že uskutočnenim stavby a jej budúcim užívanim nie sú a ani nebudú ohrozené práva 
a oprávnené záujmy účastnikov konania. 

Námietky zo strany fičastnikov konania a dotknutých orgánov neboli v konanf vznesené, 
pripomienky boli akceptovand a sú zapracovand do podmienok pre uskutočnenie stavby vo výrokovej 
časti rozhodnutia. 

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

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

Stavba nie je v rozpore s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (1:113N mesta 
Čadca) schválenou uznesenfm mestského zastupiterstva č. 96/2007 na zasadnutf dŕia 27.07.2007. 

POUČENIE 

Podra § 53 a 54 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani v znenf neskoršich predpisov možno 
proti tomuto rozhodnutiu podat' do 15 &If odo dŕia 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 preslalmaf súdom podra zákona 
č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v zneni zákona č. 424/2002 Z.z., pokiar nebol vyčerpany 
riadny opravný pro striedok. 

g. 	GURA prim r mesta 

Priloha: 
• Projektová dokumentácia — pre stavebnika 

Dorn& sa: 
tenstnici konania 
1. MDM-Trans s. r. o., Horelica súp. č. 40, 022 01 Čadca 
2. Ing. Marián Kučerik, Kalinov súp. 6. 2036, 023 02 Krásno nad Kysucou 
3. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa súp. 6. 104, 010 01 Žilina 
4. vlastnici susedných pozemkov CKN 3680/2, 3680/1, 3677, 3678/1, 3679, 3681/1v k.ú. Horelica 
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Nakorko sa jedná o líniovA stavbu s verkým počtom Ačastnikov konania, týmto sa rozhodnutie 
doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani. Rozhodnutie 
musf byt' vyvesené po dobu 15 dni na Aradnej tabuli Mestského Aradu v Čadci. 

Dotknuti orgány 
5. Krajské riaditerstvo PZ žilina, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho sAp. č. 48, 010 01 Žilina 
6. Okresný Arad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Predmestská súp. 6. 1613, 
011 95 Žilina 
7. Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., B6rická cesta sap. č. 1960, 010 57 Žilina 
8. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke sAp. č. 2927/8, 010 47 Žilina 

Toto rozhodnutie musf byt' vyvesené po dobu 15 dni spiisobom v mieste obvyklom, posledný defi 
lehoty vyvesenia je dŕiom doručenia. 

C2- 
VYVESENÉ DŇA: 	  ZVESENt DŇA. 	  

z 	
MESTO (ADCA 

L 
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý tvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

•  

Správny poplatok podra. pololky 60 pism. g vo výgke 100.00 E bol zaplateny. 
Tel.: 041/4332301-4 	IČO: 313971 	 Bankové spojenie: VOB, a.s., Čadca E-mail: sekretariatr(bnestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIČ: 2020552974 	Z. 6.: 7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadca.sk   
Adresa: Mestsky úrad čadca, Ndmestie slobody 30, PSC: 022 01 
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Upozornenie :  

Všetky zemne a stavebne prace musia dodržat ochranne pasmo 2,5 metre od okraja potrubia vodovodu ON 600 mm! 

Pred začatim vykopovych prác musi investor zabezpečif vytyčenie všetkych podzemných inžinierskych sieti . 

C., 

VYPRACOVAL: 
Ing. Marian Kučenk - PROJEKCIA 

INVESTOR / STAVEBNiK . 

MDM - Trans s.r.o. 
Horelica 40 

02201 čadca 

NAZOV STAVBY: 

OPLOTENIE AREALU 
MIESTO STAVBY: 

k.ú. čadca-Horelica , KN 1117/1,2 	1134/4,5 
SIUPER: 

pre Stavebne povolenie 

CAST PO: 
ARCHITEKTÚRA MIERKA : 

1 : 500 
CISLO VYKRESLP 

01 

OBSAH VYKRESU: 

Situácia 
DATUM: 

02 - 2018 

LEGENDA OPLOTENIA  

• Predne oplotenie - gabióny 0,5 x 0,5 mu pine plotová vypIn V. 1,1 m 
-celk. výška 1,5m 

CD, Zasiivacia brana - kovoya konštrukcia s pinou výpiáou 
celk. výška 1,5 m 

Bočne a zadne oplotenie 
• gabi6ny 1,0 x 1,0 m v 2 radoch + priehradne pletivová vypin V. 1.25 m 

-celk. výška 3,1 - 1,3 m 

Bočne a zadná znižene oplotenie v mieste ochranneho pasma 2,5 m od vodovodneho potrubia 
odnimaterne gabióny 1,00 1,0 m v 1 rade + priehradná pletivova výplr) výšky 2,2 m 

celk. výška 3,1 - 2,25 m 

LEGENDA 

členenie parciel KN-C 

Hranica pozemku investora 
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