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STAVEBNE

POVOLENIE

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 (ďalej len "stavebn)'
zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa §62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie.
ktorú dňa podal
.. ',".
Stredoslovenská
energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
ktorého zastupuje MONDEZ s.r.o., Námestie hrdinov 380/10, 010 03 Žilina
(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a .' 10
vyhlášky Č. 453/2000 Z.z.', ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
stavebné

povolenie

na stavbu
"SW - 4758 Čadca - Horelica
(ďalej len "stavba")
tohto rozhodnutia.

na pozemkoch

v k.ú. Horelica,

Stavba bola umiestnená
územným
VD/3707/2012/Mu
zo dňa 02.10.2012.

zah. TS Horelica
podľa situácie,

rozhodnutím

- pri STK"
ktorá tvorí neoddeliteľnú

vydaným

Mestom

Čadca

súčasť

pod

č.j.

Popis stavby:
Predložená projektová dokumentácia
rieši posilnenie existujúceho NN vedenia v danej časti
mesta z dôvodu podpätia, novou VN prípojkou a osadením novej transformačnej stanice.
Objektová skladba
SO II Vedenie VN
SO 14 Trafostanice
SO 20 Vedenia NN

povol'ovanej stavby:
káblové
22/0,4 kV - Kiosková
- vonkajšie

Pre uskutočnenie
stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená
podľa projektovej
dokumentácie
overenej
v spojenom
územnom
a stavebnom
konaní. Prípadné
zmeny nesmú
predchádzajúceho
povolenia stavebného úradu.
2. Pri uskutočňovaní
stavby je potrebné dodržiavať
predpisy týkajúce
a technických nariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

stavebným
úradom
vykonané
bez

byť

sa bezpečnosti

práce

Čsp. VD/4265/2012/Mu
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3. Počas výstavby budú dodržiavané
všeobecné
v zmysle § 48 - 53 stavebného zákona.
4. Stavebník je povinný označiť stavenisko
výstavby - § 43i ods. 3 písm. bl stavebného

technické

s uvedením
zákona.

požiadavky

potrebných

na uskutočňovanie

údajov

o stavbe a účastníkoch

>

5. Stavebník je povinný stavbu zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu života, zdravia a bezpečnosti
loplotenie a zabezpečenie staveniska proti vniknutiu osôb, použitie ochranných sietí a pod. - § 43i
ods. 3 stavebného zákonal.
6. Stavba bude dokončená

.~~

do dvoch rokov cd
nadobudnutia
právoplatnosti
.
. -. .
-.
..- . ...•.
-.. .
.

. ';

.

,

tohto rozhodnutia.

'

7. Stavebník je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46~í 'stavebného
denník a tento predložiť stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.
8. Na stavbu budú použité stavebné

výrobky, ktoré splňajú

podmienky

zákona viest' stavebný

osobitných

predpisov.

9. Podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatínt'stavebnýcb
prác stavebník zabezpečí vytýčenie
stavby f'yzickou, alebo právnickou
osobou oprávnenou
vykonávať geodetické a kartografické
činnosti.
10. 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.
1 l. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému
12. Stavba bude uskutočňovaná
dodávateľa stavby najneskôr

úradu termín začatia stavby.

dodávateľsky.
Stavebník je povinný
do 15 dní odo dňa skončenia výberového

13. Za odborné vedenie uskutočňovania

stavby bude zodpovedať

dodávateľská
"

14. V ďalšom stupni PD akceptovať podmienky Mesta Čadca:
• pred začiatkom stavebných prác požiadať Mesto Čadca o zvláštne
15. V ďalšom stupni PD akceptovať podmienky SPP- distribúcia,
• dodržať bezpečnostné a ochranné pásmo o min. vzdialenosti
STN 38 6415 a zákona Č. 656/2004 Z.z., § 56 a §57

nahlásiť
konania.

r

stavebnému

úradu

organizácia.

ŕ

užívanie komunikácii

a.s.
od plynovodu,

podľa STN 38 6413,

16. pred realizáciou

•
•

výkopových
prác požiadať SPP - distribúcia a.s. o vytýčenie plynárenských
zariadení v teréne
zemné práce realizovať ručne min. 1,5 m na každú stranu od plynovodu a prípojok, aby nedošlo k
poškodeniu plynárenských zariadení.
pri realizácii dodržať min. vzdialenosť podľa ustanovení STN 73 6005

17. Dodržať podmienky SEV AK, a.s.
• stavbou dôjde ku kolízii s jestvujúcim!
podzemnými vedeniami - vodovodné potrubia oe DN 150
a oe DN 100,
• pred zahájením prác požiadať o presné vytýčenie na tvare miesta
• práce v ochranných pásmach vodovodných potrubí vykonávať ručne
• v miestach križovania a súbehov el. kábla s vodo vodným potrubím dodržať STN 73 6005
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18. Dodržať podmienky Obvodného úradu ŽP Čadca:
• dodávatel' stavby bude vzniknutý odpad zhromažďovať
v kontajneroch alebo na miestach tak, aby
nenarušoval estetický raz krajiny a podľa potreby zabezpečí jeho okamžité zneškcdnenie
• dodávateľ stavby nevyužitý odpad (170504) ponúkne na materiálové
zhodnotenie
inému v tOI11
prípade, že nový držiteľ odpadu bude mať povolenie príslušného stavebného úradu na terénne
úpravy alebo využitie územia podľa stavebného zákona
;
• pred zahájením prác dodávateľ stavby požiada Obvodný úrad ŽP o udelenie súhlasu na nakladanie
s nebezpečným odpadom (odpad č. 170204) podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch
• dodávatel' stavby nevyužiteľný
odpad zneškodní skládkovaním
na skládke, ktorá má udelený
súhlas na prevádzkovanie
v zmysle § 7 ods. I písm. a) zákona o odpadoch, príp. integrované
povolenie
-,
• dodávateľ stavby odpad (170 I O l) určený na recikláciu odovzdá osobe, ktorá má súhlas príslušného
krajského úradu ŽP v zmysle § 7 ods. I písm. h) zákona o odpadoch
• ku kolaudácii stavby investor zabezpečí od dodávatel'a stavby doklady o spôsobe nakladania s
odpadmi počas realizácie stavby
• v prípade nevyhnutného výrubu drevín (aj krovitých porastov nad 10 m") nachádzajúcich
sa v trase
stavby je v zmysle § 47 ods. 3 zákona č: 543I2gq.~ ..z.z::.0 'ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov nutný súhlas orgánu ochrany ~t'{j:cicly pred vydaním stavebného povolenia
• prebytočnú výkopovú zeminu neukladať na brehy miestnych tokov a podmáčané lokality. aby
nedošlo k zasypávaniu prípadných biotopov európskeho alebo národného významu, v prípade ze
prebytočná zemina nebude využitá v rámci dotknutej stavby, zlikvidovať ju na riadenej skládke
TKO
oo.
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19. 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.
.

20. 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
. ,.
21. 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.
22. Povolenú stavba podlieha
Projektovú

MONDEZ

dokumentáciu

s.r.o., Námestie

Rozhodnutie

o námietkach

kolaudácii.
vypracoval:

hrdinov 380110, 010 03 Žilina - Ing. Pavol Širo
účastníkov

konania:

V priebehu stavebného konania boli vznesené námietky účastníkov konania - Anna Ščurová.
(Anna Ščurová na konaní zastupovala
- Boris Prengel, Vlasta Prengelová, Miroslav Prengel, 'Anna
Kufová, Mária Švancarová,
Blažej Jedinák, Marcela Jedináková, Anastázia Ščurová, Anna Králová,
Marcela Jedináková,
Jozef Kubiatko,
František Kubišta, Iveta Kubištová,
Veronika Gilaniová,
Miroslav Giláni, Jozef Buček, 'Katarína Bučeková, Margita Babuliaková),
z obsahu ktorých ide najmä
o tieto dôvody nesúhlasu:
l. umiestnením trafostanice budú stiesnené terénne podmienky, čo bude sťažovať prístup k rodinným
domom, najmä pri zásobovaní domácnosti palivom. V zimnom období predmetné miesto slúži na
cdhŕňanie snehu a na uskladnenie posypového materiálu
2. umiestnenie trafostanice by znernožňovalo zásah záchranných vozidiel

C'p.
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3. vzhľadom na už neriešené negatívne javy (chýbajúca kanalizácia,
cesta v dezolátnom stave.
rozlievajúce a v zime zamŕzajúce vody, hluk z čističky a spúšťajúce sa alarmy na podnikateľských
objektoch) by umiestnenie trafostanice bývanie značne zhoršilo.
Stavebn)! úrad uvedené námietky č. l, 2, 3 po posúdení zamieta.
Zo strany
pripomienky.

ostatných

účastníkov

konania

neboli

Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie
ods. I zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
.

. ,.....

v konaní

vznesené

nenadobudne

právoplatnosť

rozhodnutím

námietky

ani

v zmysle ~ 52

..
,_.

,.'

Stavebné povolenie
stráca platnosť 'ak'ďo
dvocll iOJ<6V odo
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákori~(
Stavba
bola umiestnená
úzernným
VD/3707/2012/Mu
zo dňa 02.10.2012.

žiadne

vydaným

dňa

Mestom

nadobudnutia

Čadca

pod

jeho

č.j.

Stavba nie je v kolízii s platnou územno - plánovacou dokumentáciou
mesta (ÚPN mesta
Čadca) schválenou uznesením mestského zastupiteľstva Č. 96/2007 na zasadnutí dňa 27.07.2007.
ODÔVODNENIE
Mestu Čadca, ako príslušnému
stavebnému
úradu podl'a § 117 zákona Č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v platnom znení bolo dňa 04.06.2013
doručené rozhodnutie Krajského stavebného úradu v Žiline Č. ObU- ZA - OVBP2/BI20 13/00521 /Kod
zo dňa 29.05.2013, ktorým ruší rozhodnutie Mesta Čadca č.j. VD/4265/2012/Mu
zo dňa 06.12.2012 a
vec vracia prvostupňovému
správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie. Krajský stavebn)'
úrad v Žiline listom doručeným mestu Čadca dňa 12.07.2013 oznámil, že jeho rozhodnutie o odvolaní
nadobudlo právoplatnosť dňa 24.06.2013.
Na základe uvedeného
podl'a§ 61 stavebného zákona
TS Horelica - pri STK" na
Distribúcia a.s., Pri Rajčianke
380/10. O 10 03 Žilina.

Mesto Čadca, ako príslušný stavebný úrad zahájilo z úradnej povinnosti
stavebné konanie o povolení stavby' ,:S·W - 4758 Čadca - Horelica zah.
pozemkoch v k.ú. Horelica, stavebníka: Stredoslovenská
energetika 8591 /4B,0 10 47 Žilina, v zastúpení MONDEZ s.r.o., Námestie hrdinov

Zároven.
vychádzajúc
z rozhodnutia
Krajského stavebného
úradu v Ž,iline, v intenciách
ktorého má stavebn)' úrad v novom konaní postupovať, Mesto Čadca, ako príslušný stavebný úrad
vyzvalo stavebníka, aby doručil na tunajší stavebný úrad doklady:
• Stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo, že má k pozemku iné právo podľa §
139 ods. I stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu .- napr.
nájomnú zmluvu, zmluvu o zriadení vecného bremena, zmluvu o budúcej zmluve podl'a ust. § 50a
Občianskeho
zákonníka (zmluvy o budúcej zmluve musia okrem prejavu vôle obsahovať aj
dátumy, kedy k ich uzavretiu došlo, podpisy všetkých členov predstavenstva
akciovej spoločnosti
ako oprávneného
zo zmluvy, podpisy povinných zo zmluvy, pričom všetky podpisy na týchto
zmluvách by mali byť aj úradne overené)
Do doby doplnenia návrhu, Mesto Čadca konanie v súlade s § 29 ods. l zákona Č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v platnom znení konanie prerušilo a upozornilo stavebníka, že v prípade, že návrh
nebude vstanovenej lehote doplnený, Mesto Čadca konanie zastaví.

VDltl2ô5í2012/Mu

- Cz. VD/f1265-J/20
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Po doplnení dokladov Mesto Čadca, ako príslušný stavebný úrad podl'a § 117 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku Istavebný zákoni v platnom znení, v súlade s
§ 61 ods.1 a 3 stavebného zákona oznámilo pokračovanie
v konaní o povolení stavby "SW - 4758
Čadca - Horelica zah. TS Horelica - pri STK" na pozemkoch v k.ú. Horelica, Súčasne nariadilo ústne
konanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 04.11.2013 na Mestskom úrade v Čadci. Nakoľko sa jedná o líniovú
stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, týmto bolo 0l;námenie 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.
V priebehu stavebného konania boli vznesené námietky účastníkov konania - Anna Ščurová.
(Anna Ščurová na konaní zastupovala
- Boris. Prengel., Vlasta. Prengelová,
Miroslav Prengel, Anna
Kufová, Mária Švancarová,
Blažej Jedinák, .Marcela Jediíí"ák.'ôv;i,:,:A,nastázia Ščurová, Anna Králová,
Marcela Jedináková,
Jozef. Kubiatko,
František Kubišta,
Iveta- Kubištová,
Veronika Gilaniová.
Miroslav Giláni, Jozef Buček, Katarína Bučeková,
Margita Babuliaková),
z obsahu ktorých ide najmä
o tieto dôvody nesúhlasu:
l. umiestnením trafostanice budú stiesnené terénne podmienky, čo bude sťažovať prístup k rodinným
domom, najmä pri zásobovaní domácnosti palivom. V zimnom: období predmetné miesto slúži na
odhŕňanie
snehu a na uskladnenie posypového matei~iáUf:
.
2. umiestnenie trafostanice by znemožňovala
zásah záchranných vozidiel
3. vzhľadom na už neriešené negatívne javy (chýbajúca
kanalizácia,
cesta v dezolátnom
stave.
rozlievajúce
a v zime zamŕzajúce vody, hluk z čističky a spúšt'ajúce sa alarmy na podnikateľských
objektoch) by umiestnenie trafostanice bývanie značne zhoršilo.
Stavebn)! úrad uvedené .nárnietky č. l, 2, 3 po posúdení zamietol.
Dôvodom pre zamietnutie námietok bolo:
Námietky sa týkajú umiestnenia
trafostanice
napriek tomu sa stavebný úrad námietkarni zapodieva!.

a sú prejudikovaním

budúceho

stavu,

ale al

Mesto Čadca vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby "SW - 4758 Čadca - Horelica zah. TS
Horelica - pri STK" na pozemkoch vk. Ú. Horelica podľa situácie, ktorá tvorila neoddeliteľnú súčasť
tohto rozhodnutia
(územné rozhodnutie
č.j. VD/3 707/20 12/Mu zo dňa 02.10.2012).
Predmetné
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
09.11.20 l 2. V konení o umiestnení stavby bolo doložené okrem
iného, aj stanovisko
príslušného
cestného správneho orgánu, ktorý háji verejný záujem. Cestný
správny orgán umiestnenie trafostanice prejednal so správcom miestnej komunikácie,
pričom došiel
k záveru, že jej umiestnenie nezasahuje do miestnych komunikácii,
nebude brániť pri letnej a zimnej
údržbe miestnych
komunikácii
a zároveň
je splnená norma STN 736110 Šírkové usporiadanie
miestnych komunikácii
a norma STN 730802 Požiama bezpečnosť
stavieb. V konaní o umiestnení
stavby ako aj povolení stavby boli doložené všetky kladné stanoviská dotknutých orgánov štátnej
správy. Z uvedeného dôvodu bolo rozhodnuté,' ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia
(stavba bola povolená).
Zo strany ostatných

účastníkov

konania neboli vznesené

žiadne námietky

ani pripomienky.

Z výsledkou
ústneho konania bolo konštatované,
že účastníci konania
- vlastníci susedných
nehnuteľností, ktorí sa cítia byť povol'ovanou stavbou dotknutí navrhli, aby kiosková trafostanica bola
premiestnená
na pozemok p.č. CKN 287/1 v k.ú. Horelica, ktorý usporiadali
a previedli na list
vlastníctva za účelom umiestnenia
kioskovej trafostanice.
Zástupca spoločnosti,
ktorou sa nechal
stavebník v konaní zastupovať uviedol, že sa bude návrhom zapodievať a so stavebníkom prehodnotí
zmenu návrhu. Zúčastnené
strany sa dohodli, že pokiaľ bude návrh premiestnenia
kioskovej
trafostanice odsúhlasený
stavebníkom,
stavebné konanie sa preruší do doby predloženia upraveného
návrhu .'

é.SJl

VD/426512012/Mu-

Č.z, VDI/126S-3/2012/Mu

\ str. 6

Z uvedeného
dôvodu bol stavebník vyzvaný o záväzné stanovisko,
či trvá na svojom
predloženom
návrhu, alebo predloží upravený návrh na umiestnenie
kioskovej trafostanice
na
pozemku p.č. CKN 287/1 v k.ú. Horelica, ako požadovali účastníci konania, Zárove!'! bol stavebník
upozornený,
že v prípade že bude návrh upravený,
predloží stavebnému
úradu projektovú
dokumentáciu upraveného riešenia. V prípade, že stavebník bude naďalej trvať na svojom pôvodnom
návrhu, Mesto Čadca, ako príslušný stavebný úrad bude po oznámení pokračovať v konaní o povolení
stavby. Stavebný úrad stavebné konanie prerušil do 15,02,2014.
Dňa 14.02.2014 Mesto Čadca obdržalo žiadosť o predlženie doby na doloženie požadovaného
stanoviska.
Mesta Čadca žiadosti vyhovela a stanovilo nový termín do 31.03,2014,
Zárove!'!
upozornilo stavebníka, že v prípade, že požadované doklady nebudú v stanovenej lehote predložené.
stavebný úrad bude pokračovať v konaní o povolení stavby':·poal;(B'?yodného
návrhu stavebníka.
Nakoľko stavebník
neoznámil
stavebnému
pokračoval v konaní podl'a predloženej žiadosti,

úradu

zmenu

svojej

žiadosti

stavebný

úrad

Do. spisu neboli doložené
žiadne na vé -,skutočnosti.
Predložená
žiadosť bo.la 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.
Dokumentácia

splňa

základné

požiadavky

na stavby

stanovené

§ 43d a § 47 stavebného

zákona,
Stavebn)' úrad v p;'iebehu konanianenašiel

dôvody, ktoré by b~~TI-o-strrfby.

Stavba nie je v kolízii 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. 7111967 Zb, o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno
proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa jeho doručeniaodvolanie
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 preskúmal' ~údom podľa zákona
Č. 99/1963 Zb, Občiansky
súdny poriadok v znení zákona č, 424/2002 Z.a. pokiaľ nebol vyčerpaný
riadny opravný prostriedok.

Príloha:
• overená projektová

dokumentácia

. yl)/4265/20

12/Mu - Č.z. yl)/4265-3/20

Doručí sa:
Účastníci konania
l. MONDEZ s.r.o. Námestie

12/Mu

\ str. 7

hrdinov súp, č, 380/1 O, Ol O 03 Žilina

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 .
.
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Dotknutéorgány.,;,,;
4, MslJ Čadca, referát dopravy'
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. č. 4, 022 Ol
Čadca
6, Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Horná súp. Č. 2483, 022 O1 Čadca
7. SEVAK, 21,S., Bôrická cesta súp. č, 1960, Ol O O)Ži'lina
,
8. Slovak Telekom a.s. ReSI, Poštová súp. č, l, Ol O OF\Z'Ílína":'"
9. Spp - distŕibúcia, a.s., Závodská cesta súp. č,2949/26, 010 22 Žilina
la. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s, Pri Rajčianke súp. č, 2927/8, 01047 Žilina

Na vedomie:
ll, Stredoslovenská

energetika

- Distribúcia,

a.s, Pri Rajčianke

súp. č,2927/8,

010 47 Zilina

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

Pečiatka a podpis orgj nu, ktorý potvrdzuje

Spr{IIIIlY pUlll"lOk II zmysle zákona

Č.

vyvesenie

posledný deň

a zvesenie

14511995 Z.»: II platnom znení vo výške 49,50 eur bol uhraden)'

Tel.: 041/4332301-4
IČO: 313971
Fax: 0'11/4302218
DIČ: 2020552974
Adresa: MCSl,k)' úrad Čadca, Námestie slobody

--

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Čadca
č, ú.: 7224-322/0200
.lO. PSČ: 022 Ol

E.-mail: ~gkcJ.llI.im@!XL~lOCi!~!s:!.L~K
Internet:
www.mcsiocadca.sk
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