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Č. j.: VD/376/2015/Mu V Čadci dňa 06.03.2015

STAVEBNÉ POVOLENIE
"o •••••• ' •• "

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podl'a § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), v spojenom územnom a stavebnom konaní pr~skfuruinjodl'a § 37 a 62 stavebného zákona
žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 13.01.2015 podal

RODAD s.r.o., Bratislavská 31, 010 01 Žilina
ktorého zastupuje Ing. Marianna Barajová, Sládkovičova 1232/37,02404 Kysucké Nové Mesto

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podl'a § 39, 39a a 66 stavebného
zákona a § 4 a 10 vyhlášky Č. 45312000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona

stavebné povolenie
v s p oj en o m úz e mno m a s t av e b n o m ko nan í

na stavbu
Stavba súp.č. 46 - nadstavba a stavebné úpravy, na bytový dom

(ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. Č. 2558/3, 2558/4, 2559/1, 2560/1, 2564/2 v
katastrálnom území Čaďca.

Stavba obsahuje:
Jestvujúci objekt sa skladá z troch kubusov (staticky dilatovaných celkov). Budovaje čiastočne

podpivničená a má dve nadzemné podlažia. Predmetom projektu je:
• zhotovenie nadstavby jedného podlažianad 2. NP jestvujúcej budovy
• zateplenie objektu s povrchovými a farebnými úpravami exteriéru podl'a architektonického návrhu

s rešpektovaním architektúry a stavebných úprav okolitých budov. Navrhovaný bytový dom
nadväzuje na jestvujúcu zástavbu.

• vytvorenie konštrukcie balkónov

Objekt má tri vstupy. Na L PP sú situované spoločné priestory (chodby, schodisko), skladové
priestory a výmenníková stanica, miestnosť pre upratovačku.

Na L NP sa nachádzajú spoločné priestory (chodby, schodisko), osem jednoizbových bytov a
dva dvoj izbové (byty 1-1 aýž 1-10). Tri byty majú balkóny. Byty sú vabyvené kúpelňou, niektoré
samostatným WC.Jeden trojizbový byt sa nachádza v nižšej výškovej úrovni (byt 0-1).

Na II. NP sa nachádzajú spoločné priestory (chodby, schodisko), štyri jednoizbové byty, dva
dvoj izbové byty a štyri trojizbové byty !byty 2-1 až 2-10). Päť bytov má balkóny. yty sú vabyvené
kúpelňou, niektoré samostatným WC.
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Na III. NP sa nachádzajú spoločenské priestory (chodby, schodisko), osem jednoizbových
bytov a dva dvoj izbové (byty 3-1 až 3-10).' Tri byty majú balkóny. Byty sú vybavené kúpelňou,
niektoré samostatným Wc.

Poštové schránky sú umiestnené vo vstupnej časti. Objet je napojený na jestvujúce prípojky
inžinierských sieti (Prípoj ka vody, kanalizácie, NN, teplovod). V areáli je navrhnutých 47 parkovacích
miest.

Objektová skladba povol'ovanej stavby:
- Nadstavba a stavebné úpravy na bytový dom
- Vodovodná prípoj ka

'-,- .. '

Inžninierske siete sú pôvodné (prípoj ka vody, 'kanalizácie; "NN,'ďteplovod). Z dôvodu opotrebovania
a technického využitia materiálu bude vybudovaná nová vodovodná prípoj ka. Spevnené plochy,
parkoviská a s nimi súvisiace objekty (odvodnenie spevnenýchplôch a odlučovač ropných látok) budú
riešené v samostatných konaniach príslušnými špeciálnymi stavebnými úradmi.

Počet bytov spolu:
5 x 3-izbový byt
6 x 2-izbový byt
20 x l-izbový byt

..~.'

Technické údaje stavby:
Zastavaná plocha celkom
Celková podlahová plocha
Celková podlahová plocha bytov
Celková podlahová plocha spoločných priestorov

866,3 m2

2207,23 ín2

1758,2 m2

449,08 m~

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch register"C" parc. ,č. 2558/3, 2558/4, 2559/1, 2560/1,

2564/2 v katastrálnom území Čadca podľa situácie, ktorá je súčast'ou PD a tvorí prílohu
rozhodnutia.

2. Polohové pomery:
• nedochádza k zmene pôdorysných rozmerov stavby. Celá' stavba sa skladá z troch kubusov

(staticky dilatovaných celkov: A - najbližšie k ulici Janka Kráľa, B - v strede, C - k bytovému
domu na pozemku p.č. 2566 v k.ú. Čadca)

3. Výškové pomery:
• čast' A: porovnávacia rovina ± 0,000 bude podlaha prízemia, úroveň okolitého terénu z východnej

strany bude - 2,200 m od porovnávacej roviny, úroveň okolitého terénu zo západnej strany bude-
0,250 m od porovnávacej roviny, výška rímsy strechy bude v úrovni + 10,235 mod porovnávacej
roviny, najvyššší bod na streche bude v úrovni +12,660 m od porovnávacej roviny.

• čast' B: porovnávacia rovina ± 0,000 bude podlaha prízemia, úroveň okolitého terénu z východnej
strany bude - 1,800 m od porovnávacej roviny, úroveň okolitého terénu zo západnej strany bude -
0,300 m od porovnávacej roviny, výška rímsy strechy bude v úrovni + 10,235 m od porovnávacej
roviny, najvyššší bod na streche bude v úrovni +12,660 m od porovnávacej roviny.

• čast' C: porovnávacia rovina ± 0,000 bude podlaha prízemia, úroveň okolitého terénu z východnej
strany bude - 1,300 m od porovnávacej roviny, úroveň okolitého terénu zo západnej strany bude-
0,550 m od porovnávacej roviny, výška rímsy strechy bude v úrovni + 10,235 mod porovnávacej
roviny, najvyššší bod na streche bude v úrovni +12,500 m od porovnávacej roviny.
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4. Napojenie stavby na inžinierske siete:
• Bytový dom je napojený na jestvujúce prípojky inžinierských sieti (Prípoj ka vody, kanalizácie,

NN, teplovod). Z dôvodu opotrebovania a technického využitia materiálu bude vybudovaná nová
vodovodná prípoj ka v zmysle vyjadrenia SeVaK a.s. Žilina pod Č. 17159/2014/Ša zo dňa
09.10.2014,

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie (projektová dokumentácia pod názvom

Zmena účelu základnej školy na bytový dom, nadstavba a stavebné úpravy) overenej stavebným
úradom v spojenom územnom a stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byt' vykonané bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úrad~:. .' ~ '_"

. , ; .. ~:.~~..,~..•.

2. Pri uskutočňovaní stavby je' potrebné' dodržiavať predpisy'týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických nariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

3. Počas výstavby budú dodržiavané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb
v zmysle § 48 stavebného zákona.

~.'.

5. Odpad vzniknutý počas realizácie stavebných prác likvidovať v zmysle zákona o odpadoch, ku
kolaudácii stavby je stavebník povinný dokladovať množstvo vzniknutého odpadu a zákonný
spôsob jeho likvidácie.

4. Stavba bude dokončená do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

6. Dažďové vody zo stavby budú likvidované na pozemku stavebníka tak, aby nespôsobovali škody
na susedných pozemkoch a nehnuteľnostiach, zaústené budú do verejnej ~analizácie.

7. Strešná konštrukcia stavby bude opatrená zachytávačmi snehu.

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

"

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

10. Podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie
stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické
činnosti.

11. 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. PD spevnených plôch, parkovísk a s nimi súvisiacich objektov (odvodnenie...) ktoré budú riešené
v samostatných konaniach je potrebné predložiť správcom verejných sieti na odsúhlasenie
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16. Dodržat' podmienky - Slovak Telekom, a.s. Žilina
• stavebník po dohode so zamestnancom Slovak Telekomu a.s. (ST) zabezpečí ochranu, alebo

preloženie sietí v zmysle podmienok určených zamestnacom ST a.s. (Ladislav Hrádil,
hradil@supteLsk, 0907 777 474)

• pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byt' ohrozené, alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia v zmysle požiadaviek
zamestnancov Slovak Telekomu a.s. v zmysle vyjadrenia Č. 6611406028 zo dňa 02.10.2014

• održať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu,
zabezpečit' presné vytýčenie podzemných vedení a zariadení, ich prípadnú ochranu podľa platných
noriem a predpisov za odborného dozoru správcu

• 'o •••••• '"~" •••

17. Dodržať podmienky SSE - distribúcia a.s. Žilina ";'>';" .':

• pripojenie do distribučnej. sústavy SSE-D bude realizované'~ zmysle platných STN a zákona
251/2012 Z.z., dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti
podľa príslušných noriem STN

• pri realizácii výkopových prác neporušit' celistvost' uzemňovacej sústavy
• pred zahrnutím dotknutých energetických zariadeniprizvať zástupcu SSE a.s.

~;..>.,;.(.;.~.:. .

18. Dodržať podmienky SeVaK a.s. Žilina
• Z dôvodu opotrebenia a technického využitia materiálu, je potrebné zrekonštruovať, resp.

vybudovať novú vodovodnú prípojku z materiálu HDPE 100 SDR 11 PN 16 d 63 x 5,8 mm DN 50
od vodomernej šachty s napojením na VV DN 150 LT.

• SeVaK a.s. dodá množstvo vody pitnej. a vnútornej požiarnej iba do kapacity vodovodnej prípojky
a prietočného množstva osadeného fakturačného meradla DN 25 (1"), ako aj tlakových pomerov
v danej lokalite. Podmienky platí tiež pri použití tlakových splachovačov a iných tlakových
vnútorných zdravotných zariadení.

• Prekládku navrhovanej časti VP za VŠ vykonať z materiálu HDPE 100 SDR 11 PN 16 d 63 x 5,8
mm DN 50.

• Odpojenie jestvujúcej vodovodnej prípojky od verejného vodovodu DN 150 LT, demontáž a znovu
montáž vodomeru vykonajú pracovníci SeVaKu a.s. na objednávku za úhradu. Navrtávací pás so
zemnou súpravou VP a fakturačný vodomer je vo vlastníctve SeVaKu a.s. Obnaženie
vodovodného potrubia a úprava terénu do pôvodného stavu vykoná investor resp. dodávateľ
stavby. Nie je možné zasahovat' cudzím dodávateľom do zariadení SeVaku. Možno zasahovať len
s písomným súhlasom pod odborným dohľadom pracovníka SeVaKu, tak aby nedošlo k ich
poškodeniu

• Požiarnú vodu realizovať z vlastného zdroja resp. vybudovat' akumulačnú nádrž pre požiarnú
vodu, ktorá bude doplňovaná z VV počas 36 hodín po požiari n azáklade zmluvných vzťahov

• Dodávka požiarnej vody cez hydranty na vodovodnej sieti bude zabezpečená do kapacity
vodovodného potrubia v danom čase a mieste, na ktorom sa hydranty nachádzajú

• Jestvujúca KP DN 200 ostáva bez zmien

19. Dodržať podmienky Okresného úradu Čadca - odbor starostlivosti o ŽP
• dodávateľ stavby, ktorý je zároveň pôvodcom odpadu bude odpad zhromažďovať tak, aby

nenarušoval estetický raz krajiny apodľa potreby zabezpečí jeho okamžité zhodnotenie alebo.
zneškodnenie

• nevyužiteľné 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

• nevyužitý odpad ponúkne na materiálové zhodnotenie inému v tom prípade, ak nový držiteľ
odpadu bude mať povolenie príslušného stavebného úradu na terénne úpravy alebo využitie územia
podľa stavebného zákona v znení neskorších predpisov
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• investor stavby ku kolaudácii stavby predloží doklady od dodávateľa stavby o spôsobe nakladania
s odpadmi počas realizácie stavby

• odpad, ktorý vznikne prevádzkovaním objektu bude zneškodňovaný v súlade s VZN mesta Čadca

20. Dodržať podmienky Mesto Čadca - referát dopravy
• pred realizáciou stavebných prác požiadať o zvláštne užívanie a uzávierku miestnych komunikácií

a chodníkov dotknutých stavbou v zmysle § 7 a 8 zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v platnom znení

• pred realizáciou stavby vytýčiť umiestnenie káblov VO a pred zásypom ryhy prizvať správcu -
Mestský podnik služieb Čadca

• spevnené plochy a parkovacie plochy budú: riešen~.,y~§~m9.statnom konaní, vedenom cestným
správnym orgánom (Mesto Čadca) . . . -. ;.~; .

• počas stavby nesmie dochádzať k znečisteniu miestnej komunikácie, v prípade jej znečistenia je
investor stavby povinný zabezpečiť jej okamžité vyčistenie na vlastné náklady

21. 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 real&áé:Íúu 'vyžiadať si súhlas MsÚ v Čadci, odd.
ekonomické a správy maj etku.

22. 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. .

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

24. Povolená stavba podlieha kolaudácii.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: .
CKN 2558/3,2558/4,2559/1,2560/1,2564/2 v k. ú. Čadcä.--=-Zastava~é plochy a nádvoria

Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. Daniel Červenec, Lúčna súp. Č. 1011/4,01401 Bytča

K stavbe sa vyjadrili dotknuté orgány:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca, Okresné riaditeľstvo Hasičského a

záchranného zboru v Čadci, Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. Žilina, Stredo slovenská
energetika - Distribúcia, a.s. Žilina; Spp - distribúcia, a.s. Bratislava, Slovak Telekom a.s. Žilina,
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mestský úrad Čadca

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Námietky ani pripomienky účastníkov konania neboli v konaní vznesené. Pripomienky

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

Stavba nesmie byt' 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.
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Stavba je v súlade s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (ÚPN mesta Čadca)
schválenou uznesením mestského zastupiteľstva Č. 96/2007 na zasadnutí dňa 27.07.2007.

ODÔVODNENIE
Dňa 13.01.2015 podal stavebník: RODAD s.r.o., Bratislavská 31, 010 01 Žilina, ktorého

zastupuje Ing. Marianna Barajová, Sládkovičova 1232/37, 024 04 Kysucké Nové Mesto, návrh na
vydanie stavebného povolenia pre stavbu: "Zmena účelu základnej školy na bytový dom, nadstavba a
stavebné úpravy" umiestnenú na pozemkoch register "C" parc. Č. 2558/3, 2558/4, 2559/1, 2560/1,
2560/2, 2561/2, 2562/3, 2563/1, 2564/1, 2564/2, 2565/4 v katastrálnom území Čadca. Po konzultácii
so stavebným úradom bol názov stavby upravený v súlade so stavebným zákonom na "Stavba súp.č.
46 - nadstavba a stavebné úpravy na bytový dom". Uvedenýmdňom bolo začaté spojené územné
a stavebné konanie. V zmysle § 43b stavebného zákona sa'jedrrá o 'Stavbu bytového domu.

. -'; ,~i....-,

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, oznámilo podľa § 39a
ods. 4 stavebného zákona spojenie územného konania so stavebným' konaním, podľa § 61 ods. 1
stavebného zákona začatie spojeného územnéhoa:·stavebného konania a súčasne nariadilo na
prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávaniej.spojené s miestnym zisťovaním na deň
26.02.2015 so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Čadci. Účastníci tohto správneho konania
mohli svoje námietky uplatniť najneskôr pri tomto pojednávaní. Boli upozornení, že na neskôr
uplatnené námietky nebude stavebný úrad prihliadať. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje
stanovisko dotknuté orgány a organizácie, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona je považované
ich stanovisko za kladné. Nakoľko sa jedná o rozsiahlú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania,
týmto bolo oznámenie doručené verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní. Oznámenie bolo vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci a
internetovej stránke mesta.

Stavebný úrad spojil podľa ust. § 39a stavebného zákona konanie o umiestnení stavby so
stavebným konaním. Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v §§ 37, 62 a 63
stavebného zákona. Bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby ajej budúcim užívaním nie
sú a ani nebudú ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania .. .

Námietky ani pripomienky zo strany účastníkov konania neboli v konaní vznesené.
Pripomienky dotknutých orgánov boli akceptované a boli zapracované do podmienok pre uskutočnenie
stavby vo výroku rozhodnutia.

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

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

POUČENIE
Podľa § 53 a 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno

proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa:
Mestský úrad, oddelenie dopravy, ÚP a SP, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/o Toto rozhodnuti'e nie
je možné preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona Č.

42412002 Z.z., pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

Ing. Mila ~URA
primátor mesta
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Príloha:
• overená projektová dokumentácia

Doručí sa:
Účastníci konania
l. RODAD s.r.o., Bratislavská súp. č. 31, 010 01 Žilina
2. Ing. Marianna Barajová, Sládkovičova súp. č.·1)32(37,. 024:04.·~ysucké Nové Mesto
3. Ing. Daniel Červenec, Lúčna súp. č. 1011/4> OÍ4'Ol .BYtča'''' .-~~::,
4. vlastníci stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite sídí. Žarec

Nakoľko sa jedná o rozsiahlú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, týmto sa rozhodnutie
doručuje verejnou vyhláškou § 69 ods. 2 stavebného zákona. Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu
15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci. .

Dotknuté orgány
5. Mestská teplárenská spoločnosť a.s., Palárikova súp. č. 88,02201 Čadca
6. MsÚ Čadca, referát dopravy
7. MsÚ Čadca, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. č. 4, 022 01
Čadca .
9. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Horná súp. č. 2483, 022 01 Čadca
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. č. 1156, 022 O 1 Čadca
ll. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960, O 1O 57 Žilina
12. Slovak Telekom a.s., ReSI, Poštová súp. Č. 1,01001 Žilina
13. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. Č. 44, 825 19 Bratislava.
14. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. ·č.·2927/8, 01047 Žilina

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň
lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENÉ DŇA: ./!..- ..!.:..!.p..?~ ZVESENfDŇA: .

~OČADCA
·········.. ·····.. ·····'6'1:·· .

Pečiatka a podp rg-átm, ktorý pOtvfL zuje vyvesenie a zvesenie

Správny poplatok podľa zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 60 písm. g vo výške
600.00 € bol zaplatený. .
Tel.: 041/4332301-4 IČO: 313971 Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Fax: 041/4302218 DIČ: 2020552974 Č. ú.: 7224-322/0200 Internet: www.mestocadca.sk
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 Ol
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POZNÁMKA:
-Všetky inžinierske siete a pripojky skonfrontovať zameranim priamo na mieste
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POZNÁMKA:
Projekt je spracovaný v rozsahu pre stavebné povolenie. Pré realizáciu stavby je potrebné dopracovať realizačilú

dokumentáciu.
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