
MESTO eADCA 
Namestie slabody 30, 022 01 Čadca 

Č. j.: VD/4426/2018/Mu 	 V Čadei dfia 04.01.2019 

STAVEBNt POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný drad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
pldnovanf a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znenf neskoršfch predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), v stavebnom konanf preskúmal podra. § 62 stavebného zdkona žiadost' o stavebné povolenie, 
ktorú. dfia 28.09.2018 podal 

Stredoslovenská distribučnA, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 
ktorčho zastupuje MONDEZ s.r.o., Nimestie hrdinov 380/10, 010 03 Žilina 

(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto preskdmania vydáva podra § 66 stavebného zdkona 

stavebn č  povolenie 
na stavbu  

SW - 4804 Čadca - Horelica zah. TS Horelica - stred 
na pozemkoch v k.ú. Horelica (liniová stavba). 

Na predmetnú stavbu bolo vydané Mestom Čadca pod č.j. VD/1264/2017/Mu dŕia 09.05.2017 územné 
rozhodnutie. 

Stavba obsahuje: 
Posilnenie existujaeho NN vedenia v danej miestnej časti, z dôvodu podpätia, vybudovanfrn 

novel VN pripojky a zahustenim novej kioskovej transformačnej stanice MKP 800. 

Pre uskutočnenie stavby sa určujil tieto podmienky: 
1. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej stavebnYm úradom v 

stavebnom konanf. Pripadné zmeny nesma byt' vykonané bez predchddzajaceho povolenia 
stavebného úradu. 

2. Stavba bude umiestnend na pozemkoch v k.ú. Horelica (1fniová stavba) podra situdcie, ktord je 
súčasfou PD. 

3. Pri uskutočhovanf stavby-  je potrebné dodržiavat' predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 
a technickych nariadenf a dbat' o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 
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4. Počas výstavby budú dodržiavan6 všeobecné technické požiadavky na uskutočŕiovanie s\tavieb 
V zmysle § 48 — 53 stavebného zákona. 

5. Stavebra je povinný označif stavenisko s uvedenim potrebných fidajov o stavbe a fičastnikoch 
výstavby § 43i ods. 3 pism. b/ stavebného zákona. 

6. Stavebrifk je povinný stavbu zabezpečiť  tak, aby nedošlo k ohrozeniu života, zdravia a bezpečnosti 
/§ 43i ods. 3 stavebného zákonal. 

7. Stavba bude dokončend do dvoch rokov od nadobudnutia prdvoplatnosti tohto rozhodnutia. 

8. Stavebnik je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesf stavebný 
derma a tento predložif stavebnému úradu pri kolaudácii stavby. 

9. Na stavbu.budú použit6 stavebné výrobky, ktoré spiňajú podmienky osobitných predpisov. 

10. Podra. § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatim stav-ebnych prác stavebrifk zabezpečf vytýčenie 
stavby fyzickou, alebo prdvnickou osobou oprdvnenou vykondvať  geodetické a kartograficke 
činnosti. 

11. Stavebnik pred začatim stavebných prác zabezpeči presné vytýčenie všetkých podzem4ch vedeni 
a zariadenf, ich pripadnú ochranu podFa platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich 
sprdvcov. 

12. Stavebník je povinný ozndmif stavebnému úradu termin začatia stavby. 

13. Stavba bude uskutočŕiovand dodávatersky. Stavebnik je povinný nahlásit' stavebnému úradu 
dodávatera stavby najnesk6r do 15 dni odo dňa skončenia výberového konania. 

14. Za odborné vedenie uskutočilovania stavby bude zodpovedat' dodávaterskd organizácia. 

15. Dodržaf podmienky Mesta Čadca: 
• je potrebné rešpektovaf navrhované siete v zmysle I:Tzemného plánu mesta Čadca — 

www.mestocadca.sk  
• rešpektovaf všetky jestvujúce a navrhované inžinierske siete (okrem iných inžinierskych sieti bolo 

v rámci stavby „Cesta 1/11 Čadca - obchvat mesta" časf Oščadnica — Horelica vybudovane 
odvodnenie, ktoré je yedené v komunikácii na pozemku p.č. KN-C 1890 v k.ú. Horelica), 

• realizáciu stavby je potrebné zosúladie s pripravovanou stavbou: Zdsobovanie vodou, 
odkanalizovanie a čistenie odpadových v6d regi6nu stredné Kysuce — SO 07 Čadca Horelica — 
kanalizácia 

• rešpektovaf jestvujúce verejne osvetlenie v sprdve Engie Services a.s., Kysucká cesta 16C, 010 01 
Žilina 

16. Dodržaf podmienky Engie Services a.s. Žilina: 
• pri demontáži a montáži NN vedenia zabezpečif výložniky a svietidlá verejneho osvetlenia proti 

poškodeniu 
• pri výmene ALFe vodičov za RETILENS uvažovat' s vodičom pre VO 
• po ukončeni realizácie vykonat' kontrolu a funkčnosf verejného osvetlenia za fičasti Engie Services 

17. Dodržaf podmienky Krajskeho pamiatkoveho úradu Žilina: 
• ak počas stavebnych prác d6jde k akemukorvek archeologickému ndlezu hmotnej povahy, napr. 

objektu, kultarnej vrstvy, zvyškov staršich architektúr, stavebného materidlu, hrobov, keramiky, 
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pracovnych nástrojov, minci alebo kostrových pozostatkov je nevyhnutné nalez okamžite ohlásif 
Krajskému pamiatkovému íradu Žilina, najneskôr na druhý pracovny deri po nájdeni a ponechať  
ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým &adorn. 

18. V d'alšom stupni PD dodržať  podmienky Okresného dradu Čadca, odboru starostlivosti o životné 
prostredie: 

• dodávater stavby, Ictory je zároveri pôvodcom odpadu bude odpad zhromažd'ovať  tak, aby 
nenarušoval esteticky raz krajiny a podia potreby zabezpeči jeho okamžité zhodniotenie alebo 
zneškodnenie 

• nevyuliterné odpady budil zneškodnené skládkovanim na sldádke, ktorá má udeleny sahlas na 
prevádzkovanie v zmysle § 7 ods. 1 pism. a) zákona o odpadoch, pit). Integrované povolenie 
v zmysle zákona 6. 245/2003 Z.z. o IPKZ v zneni neskoršich predpisov 

• pri naldadani s NO postupovať  podra § 40 zákona 6. 223/2001 o odpadoch 
• investor stavby ku kolaudácii zabezpečí doklady od predchádzajiiceho držitera odpadov o spôsobe 

nakladania s odpadmi počas realizácie stavby 
• v rastlom teréne vegetačný a pôdny kryt (drny) odobrať, uložif a po ukončeni výkopovych prác 

spatne pouliť  na povrchovd iipravu vykopanej rýhy 
• v pripade nevyhnutného a odôvodneného výrubu drevfn a krovin rastdcich mimo les, na vyrub 

ktorých sa nevzfahuje ustanovenie § 47 ods. 4 pism. e) zákona je potrebný sdhlas orgánu ochrany 
prirody (M6sto Čadca) podra § 47 ods. 3 zákona 

• prebytand vykopovd zeminu neukladať  do brehovYch porastov miestnych tokov a na podmáčané 
lokality, predovšetkýrn do vyššie uvedenej genofondovej lokality, aby nedošlo k zasypaniu 
pripadnych biotopov eurcipského alebo národného významu, v pripade le prebytočna zemina 
nebude využitd v rámci dotknutej stavby zlikvidovať  ju na riadenej sldádke TKO 
v zmysle § 4 ods. 4 zákona o ochrane prirody a krajiny použif teké technické riešenie, ktoré bráni 
usmrcovaniu vtákov. 

19. Dodržaf podmienky Slovak Telekom, a.s. Žilina: 
• dodržať  platné predpisy podra STN 73 6005 pre priestoroird Apravu vedeni v pinom rozsahu, 

zabezpečiť  presné vytýčenie podzemnych vedeni a zariadeni, ich prfpadnú ochranu podra platnych 
noriem a predpisov za odborného dozoru. správeu 

20. Dodržať  podmienky SPP — Distribúcia a.s.: 
• dodržať  platné predpisy podra STN 73 6005 a TPP 906 01, zabezpečiť  presné vytýčenie 

podzemných vedenf a zariadenf, ich pripadnd ochranu podra platných noriem a predpisov za 
odborného dozoru správcu 

21. Dodržaf podmienky SeVaK — u a.s. žilina: 
• navrhovanou stavbou dôjde ku kolfzii s podzemnými vedeniami — vodovodné potrubia SKV DN 

600 OC, OC DN 100, DN 5/4"rPE, DN 25rPE 
• pred zahájenim pric požiadať  o presné vytýčenie uvedených vodohospodárskych vedeni na tvare 

miesta 
• pri osadenf TS a pripadnom PB rešpektovaf vodovodné potrubia a ich ochranné pásmo (tj. 2,5 m 

pre SKV DN 600 a 1,5 m pre potrubia s priemerom do 500mm) od okraja potrubia na obidve 
strany a síičasne dodržať  vzdialenosť  od potrubia tak, aby dosahovala min. dvojnásobok hibky 
základovej glary budovaných objektov 

• v miestach krilovania a sdbehov el. kábla s vodovodnými potrubiami dodržaf STN 73 6005. 

22. Dodržať  podmienky Okresný drad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikácif: 
• rešpektovaf ustanovenia § 18 zákona 6. 135/1961 Zb. ako aj § 20 vyhl. 6. 35/1984 Zb. 
• pri stavebných prázach, ktoré môžu obmedzif alebo ohrozif bezpečnosť  a plynulosť  cestnej 

premávky spôsobenou obmedzenim alebo užívanim pozemných komunikácif II. a HI. triedy iným 
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než zvyčajným spôsobom, je stavebnik povinný požiadať  cestný správny orgán o povolenie na 
zvláštne užívanie pozemných komunikácii v zmysle § 8 zák. č. 135/1961 Zb. a § 11 vyhl. 6. 
35/1984 Zb. Stavebna je povinný rešpektovať  osobitné podmienky tohto povolenia. 

• pri stavebných prácach, kde dôjde na určitý čas k čiastočnému alebo fipinému uzatvoreniu 
premávky na pozemných komunikáciách II. a III. triedy je stavebnik povinný požiadať  o povolenie 
na čiastočrul alebo úpinú uzávierku pozemných komunikácif cestný správny orgán v zmysle § 7 
zák. č. 135/1961 Zb. a § 10 vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných 
komunikácidch, kde budú určené osobitné podmienky, za ktorých bude možné komunikáciu 
uzavrieť. 

• pri stavebných pricach, ktoré sa svojou činnosťou dotýkajú cestného ochranného pásma 
pozemných komunikácii II. a III. triedy je stavebnik povinný požiadať  cestný správny organ 
o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme predmetných komunikácii 
v zmysle § 1 lods. 2 zák. č. 135/1961 Zb. a § 16 ods. 3 vyhl. 6. 35/1984 Zb. 

• stavebnik je povinný rešpektovať  d'alšie nariadenia a pripomienky, ktoré môže cestný správny 
orgán dopiniť  v zmysle vykonania Štátneho odborného dozoru nad pozemnými komunikáciami II. 
a III. triedy v zmysle § 3c ods. 1 pism. c) zák. č. 135/1961 Zb. 

23. Dodržať  podmienky Okresný Arad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii: 
• z dôvodu uživania pozemnej komunikácie (zásah do telesa cesty č. I/11A, krilovanie cesty  6.  I/11) 

iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré je určend, je žiadater povinný pted 
začatim stavebných prác požiadať  cestný správny orgán o vydanie povolenioa na zvláštne uživanie 
pozemných komunikácii v zmysle § 8 cestného zákona 

• v pripade obmedzenia cestnej premávky na ceste č. Jill alebo č. I/11A počas realizácie prác je 
potrebné predložif projelct dopravného značenia, schválený prfslušným dopravným inšpektorátom 
a požiadať  o vydanie povolenia na uzdvierku podra § 7 cestného zákona 

• stavebnik je povinný rešpektovaťd'alšie nariadenia a pripomienky, ktoré môže cestný správny 
orgán dopinif v zmysle vakonania štátneho odborného dozoru nad pozemnou komunikáciou 
v zmysle § 3c ods. 1 pism.b) cestného zákona 

24. Dodržať  podmienky SSC IVSC žilina: 
• pri Icrižovani št. cesty I. triedy bude vzdušné vedenie umiestnené v dostatočnej výške nad 

vozovkou v zmysle STN 
• zhotoviter stavby zodpovedá za bezpečnosť  cestnej premávky v fiseku realizovanej stavby, do 

doby ukončenia stavby 
• začatie a ukončenie stavebných prác je potrebné oznámif zástupcovi SSC IVSC Žilina — Ing. 

Zarodfianský 
• je nutné vykondvať  opatrenia na zamedzenie nepriazdnivých vplyvov z dopravy na št. ceste I/11 
• investor stavby, resp. vlastnik distribučnej VN a NN siete si nebude v budficnosti uplatiiovať  od 

majetkového sprivcu št. cesty Jill náhradu za pripadné škody vznilcnuté z titulu prevádzky, alebo 
fidržby št. cesty 

25. Dodržať  podmienky NDS a.s. Bratislava: 
• stavebna si zabezpečf udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty I/1 1A, 

zvlištne Uživanie cesty I/11A a udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrarmom pásme diarnice 
D3 od prislušného cestného správneho orgánu, ktorým v tomto prfpade pre cestu I/11A je Okresný 
Arad Žilina, odbor cestnej dopravy a poz. Komunikácii a pre budficu Diarnicu D3 Oščadnica — 
Čadca, Bukov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pted vydanfin 
stavebného povolenia 

• dopiniť  PD o rez so zaznačenými hĺbkami a vzdialenosťami ód inžinierských sieti NDS, dopiniť  
podrobnejšiu situáciu so zakreslenýini dĺžkami a vzdialenosťami chrdničky apod. 

• hĺbka uloženia chráničky (horný okraj chrdničky) bude v min. hĺbke 0,5 m od spodnej hrany 
inžinierskych sieti NDS 
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• vypracovanie PD a realizáciu výstayby je žiadater povinný koordinovať  so zodpovednym 
projektantom stavby D3 OščacInica — Čadca, Bukov 

• počas prác investor stavby zabezpeči, aby bol dodržany zákaz pohybu pešfch po ceste I/11A a 
státia vozidiel na ceste I/11A 

• začiatok a ukončenie prác investor ornámi NDS, stredisku sprävy a alržby rýchlostných ciest 6 
Čadca a bude sa riadiť  ich pokymni 

• žiadater zabezpeči, aby počas realizácie prác nebola ohrozená plynulosť  a bezpečnosť  premávky 
na ceste I/11A a bol dodržiavaný zákaz státia mechanizmov stavby a zákaz pohybu pešfch na ceste 
I/11A 

• počas realizácie prác nesmie dôjsť  k poškodeniu cesty I/11A a jej súčasti, ak vznilcne škoda na 
majetku NDS, túto skutočnosť  je investor povinný bezodkladne oznárniť  SSÚR 6, zárovefi 
vzniknuté škody odstrániť  na vlastné náldady 

• žiadater zabezpečf realizáciu prác na takom stupni bezpečnosti, aby neohrozil účastnikov cestnej 
premávky na ceste I/11A 

• po ukončeni prác investor zabezpečf, aby terénne úpravy dotknuté prácami boli vrátené do 
pôvodného stavu 

• d'alši stupeň, PD predložiť  na posúdenie 

26. Pri realizácii stavebných prác minimalizovať  negatívne vplyvy uskutoclovania stavby na susedné 
pozemky, trvalé porasty a stavby. 

27. Stavebnymi prácami nezasahovať  do vlastnickych, príp. iných práv k pozemkom dotknutym 
stavbou bez salasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzovať  práva a právom chránené 
záujmy účastnikov stavebného konania 

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

29. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

Projektovú dokumentáciu vypracoval: 
MONDEZ s.r.o., Námestie hrdinov sup. 6. 380/10, 010 03 žilina — Ing. Martin Ondrušek 

Rozhodnutie o námietkach fičastnikov konania: 
Zo strany fičastnikov konania neboli v konani vznesené žiadne námietky ani pripomienky. 

Podmienky dotknutych orgánov boli akceptovand a sú zapracovand do podmienok pre uskutočnenie 
stavby vo vyroku rozhodnutia. 

Stavba nesmie bye začatá poldar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť  v zmysle § 52 
ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani. 

Stavebné povolenie stráca platnosť  ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho 
právoplatnosti nebola stavba začatá -§ 67 od2 stavebného zákona. 

Stavba bola tuniestnená územným rozhodnutim vydanýrn Mestom Čadca pod č.j. 
VD/1264/2017/Mu &la 09.05.2017. 

Stavba nie je v kolízii s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (1)13N mesta 
Čadca) schválenou uznesenim mestského zastupiterstva 6. 96/2007 na zasadnuti Ma 27.07.2007. 
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Mesto čadca obdržalo od navrhovatera: Stredoslovenská distribučnd, a.s., Pri Raj\čianke 
2927/8, 010 47 Žilina, ktorého zastupuje MONDEZ s.r.o., Námestie hrdinov 380/10, 010 03 Žilina, 
žiadosf na vydanie stavebného povolenia pre stavbu: „SW - 4804 čadca - Horelica zah. TS Horelica — 
stred" na pozemkoch v k.ú. Horelica (liniová. stavba). Uvedeným dňom bolo začate stavebne konanie. 
Na predmetnú stavbu bolo vydané Mestom Čadca pod č.j. VD/1264/2017/Mu dňa 09.05.2017 územnd 
rozhodnutie. 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prfslušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o územnom 
plänovanf a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon") v súlade s § 61ods.1 stavebného zákona oznámilo dňa 20.11.2018 začatie stavebného konania 
všetkým známym účastnikom konania a dotknutým orgánom a dňa 14.12.2018 vykonalo ústne konanie 
spojené s miestnym zisfovaním. Ostatným účastnfkom bolo konanie oznámené verejnou vyhláškou 
podra § 61 ods. 4 stavebného zákona. 

Predložená žiadosf bola preskúmaná z hradisk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona. Bolo 
zistené, že uskutočnenfm stavby a jej budúcim užívanim nie sú a ani nebudú ohrozene práva 
a oprávnené záujmy &as-Li-Roy konania. 

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

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

Projektová dokumentácia predloženä pre stavebne konanie je v súlade s územným rozhodnutim 
vydaným Mestom Čadca pod č.j. VD/1264/2017/Mu dňa 09.05.2017. 

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

Stavba nie je v kolfzii s platnou fizeinno - plánovacou doktunentáciou mesta (ĹTPN mesta 
Čadca) schválenou uznesenim mestského zastupiterstva 6. 96/2007 na zasadnutf dňa 27.07.2007. 

POUČENIE 

Podra § 53 a 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o sprävnom konani v zneni neskoršich predpisov možno 
proti tomuto rozhodnutiu podaf do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie na Mesto čadca /adresa: 
Mestský úrad, oddelenie dopravy, UP a SP, Námestie slobody 30, 022 01 čadca/. Toto rozhodnutie nie 
je mat-16 preskúmaf súdom podra zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znenf zákona 6. 
424/2002 Z.z., pokiar nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok. 
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• overená projektová dokumentácia  

Dorn sa: 
iTčastnici konania 
1. Stredoslovenskd distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. 6. 2927/8, 010 47 Žilina 
2. MONDEZ s.r.o., Námestie hrdinov sflp. č. 380/10, 010 03 Žilina 
3. Slovenskä správa ciest, Investičnd výstavba a sprdva ciest, M.Rázusa súp. 6. 104, 010 01 Žilina 
4. vlastnici stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite Čadca - Horelica, stred 

Nakorko sa jedná o líniovú stavbu s vellým počtom tičastnikov konania, týmto sa rozhodnutie 
doručuje verejnou vyhláškou § 69 ods. 2 stavebného zákona. Rozhodnutie mug byt' vyvesené po dobu 
15 dni na firadnej tabuli Mestského firadu v 'Čadci. 

Dotknuté orgány 
5. Krajské riaditerstvo PZ Zilina, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho súp. '6. 48, 010 01 Žilina 
6. MsU Čadca, oddelenie Iivotného prostredia a odpadového hospoddrstva 
7. MsÚ Čadca, referát dopravy 
8. Okresné riaditerstvo Hasičského a zachranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku sfip. 6. 4, 022 01 
Čadca 
9. Okresný firad Čadca, odbor starostlivosti o livotné prostredie, Palárikova sdp. '6. 91, 022 01 Čadca 
10. Okresný Arad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova adp. 6. 95, 022 01 Čadca 
11. Okresný firad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Predmestská súp. č. 1613, 
011 95 žilina 
12. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrickd cesta súp. 6. 1960, 010 57 žilina 
13. Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštová súp. 6. 1, 010 01 žilina 
14. SPP distribúcia, a.s., Mlynské Nivy sfip. č. 44, 825 19 Bratislava 
15. Stredoslovenská distribučnd, a.s., Pri Rajčianke súp. 6. 2927/8, 010 47 Žilina 

Toto rozhodnutie musi byt' vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledný den' 
lehoty vyvesenia je Mom doručenia. 

VYVESENt DŇA.  	"?t9 97  ZVESENt DŇA: 	  

MESTO tADCA 

Pečiatka a p dpis orgánu, krorý pot-WM-rue vyvesente a zvesenie 

SpráNny poplatok podra zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskor§ich predpisov položky 60 pism.g vo vý§ke 
200.00 E bol zaplateny.  
Tel.: 041/4302214 	IČO: 313971 	 Bankovč  spojenie: VtJB, a.s., Čadca E-mail: sekretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIČ: 2020552974 	Z. ti.: 7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadca.sk  
Adresa: Mestsky úrad Čadca, Nárnestie slobody 30, PSČ: 022 01 
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