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V Čadci dňa 27.06.2014

Č.j.: VDIl5l3/2014/Mu

r

STAVEBNE

POVOLENIE

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vznení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný
zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stc,tyebného zákona žiadosť o stavebné povolenie,
ktorú dňa 10.03.2014 podal
.
\",;,.,
O"

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
ktorého zastupuje TeleDat komunikačné systémy s.r.o., Sládkovičova 20, 974 05 Banská Bystrica
(ďalej len "stavebník"), ci. na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10
vyhlášky Č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

s t a v eb n é p o vol e nie
na stavbu

ZS a RR bod Čadca - Milošová
Inštalácia technológií GSM 900/1800 MHz, LTE 800/2600 MHz
CA MIL
.
(ďalej len "stavba") na pozemku

register "C" parc. č. 8563 v katastrálnom

území Čadca.

Stavba sa povoľuje na dobu dočasnú do 31.12.2020.
Stavba obsahuje:
Projekt rieši doplnenie technológie na existujúcej inžinierskej stavbe - základňová stanica Čadca Milošová (CA_MIL), ktorá je súčasťou sústavy základňových staníc, budovaných pre pokrytie územi á
SR signálom rádiotelefónnej
siete operátora Slovak Telekom, a.s.. Doplnenie
technológie
bude
prebiehať v dV9Ch etapách:
l. etapa - štartovacia konfigurácia
- do existujúceho
kabinetu RBS 6102 bude doplnené zariadenie
DUS. Na stožiari budú na existujúce výložníky osadené tri nové antény
2. etapa - maximálna konfigurácia - všetky antény budú zdemontované a nahradené novými anténami

Pre uskutočnenie stavby dočasnej sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená
podľa
projektovej
dokumentácie
v stavebnom
stavebného
2.

konaní.

Prípadné

zmeny

nesmú

byť vykonané

úradu.

Stavba sa povoľuje na dobu dočasnú do 31.12.2020.

overenej
stavebným
úradom
bez predchádzajúceho
povolenia
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Pri uskutočňovaní
stavby je potrebné
dodržiavať
predpisy týkajúce
a technických nariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

bezpečno ti práce

na uskutočňovanie

4.

Počas výstavby budú dodržiavané
v eobecné
v zmysle § 48 - 52 stavebného zákona.

5.

Stavebník je POVilU1Ýpočas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného
denník a tento predložiť stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.

6.

Na stavbu budú použité sta ebné výrobky, ktoré splňajú podmienky

7.

Nakol'ko ide o práce na území v okolí ktoréhoje po\nei'nE;"vel'k)r p~hyb osôb, stavebník je povinný
zabezpečiť,
aby nedošlo k ohrozeniu
ich života, zdravia a bezpečnosti,
t.j. v súlade s § 43
i stavebného zákona.

8.

Stavebník je povinný oznámiť
stavby.

9.

stavebnému

technické

sa

úradu

požiadavky

osobitných

jako aj Materskejškole

viesť stavebný

predpisov.

Milošová

termín začatia

,',

Stavba bude uskutočňovaná
dodávateľsky.
Stavebník je povinný
dodávateľa stavby naj neskôr do 15 dní odo dňa skončenia výberového

10. Za odborné vedenie uskutočňovania

zákona

stavieb

stavby bude zodpovedať

nahlásiť
konania.

dodávateľská

stavebnému

úradu

organizácia.

ll. Stavebník je povinný v súvislosti
s výkonom
stavebných
prác udržiavať
komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistiť po každom znečistenÍ.

v čistote

miestnu

12. 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, referát
dopravy.
13. Stavebnými
prácami nezasahovať
do vlastníckych,
prí-p. iných' práv
stavbou bez súhlasu ich majiteľa, správcu, neprimerane neobmedzovať
záujmy účastníkov stavebného konania.

k pozemkom
dotknutým
práva a právom chránené

14. Po ukončení stavby je stavebník povinn)! pozemky dotknuté stavbou uviesť do pôvodného stavu a
prípadné vzniknuté škody uhradiť vlastníkom resp. užívateľom podľa všeobecných
predpisov o
náhrade škody.
15. 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.
16. Stavebný úrad v zmysle § 81 c pásm. a) stavebného

zákona upúšťa od kolaudácie

stavby.

17. Stavebník je povinný podľa § 52 ods. l písm. cl zákona Č. 355/2007 Z.z. pred uvedením
vysielacieho
zariadenia do prevádzky predložiť orgánu verejného zdravotníctva
ako aj Mestu
Čadca protokol o meraní hodnota intenzityelektromagnetického
žiarenia na verejne prístupných
miestach pre trvalú expozíciu obyvateľstva a v objekte pre expozíciu pracovníkov údržby.
Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. Miroslav Laštík - Tele Dat komunikačné

systémy S.r.o., Sládkovičova

20, 974 05 Banská Bystrica

Č.sp. VOl 1513/20
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- Č.z. VOl 1513-3/20

Rozhodnutie

o námietkach

14/Mu

a pripomienkach

str. 3

účastníkov

konania:

Zo strany účastníkov konania neboli V konaní vznesené námietky, pripomienky účastníkov
konania a dotknutých orgánov boli akceptované a sú zapracované do podmienok pre uskutočnenie
stavby vo výrokovej časti rozhodnutia.
So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle
§ 52 ods. l zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Stavebné povolenie stráca platnosť ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona.

jeho

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušn)' podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný
zákon"), posúdil drobnú stavbu, ktorú dňa 10.03.2014 ohlásil Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817
62 Bratislava, ktorého zastupuje TeleDat komunikačné systémy. s.r.o., Sládkovičova 20, 974 05
Banská Bystrica, (ďalej len "stavebník"), a na základe.tohto posúdenia podľa § 57 ods. l stavebného
zákona určuje, že drobnú stavbu ZS a RR bod Čadca - ľ\Í1ÚošováInštalácia technológií GSM 900/1800
MHz, LTE 800/2600 MHz CA_MIL na pozemku register "C" parc. Č. 8563 v katastrálnom území
Čadca je možné uskutočniť iba na základe stavebného povolenia ..
Z uvedeného dôvodu bol stavebník vyzvaný, aby ,v zmysle § 7 vyhlášky Č. 453/2000 Z,z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona údaje uvedené v ohlásení doplnil o
podklady určené stavebným úradom, ktoré sú nevyhnutné na riadne posúdenie veci v stavebnom
konaní. Stavebník bol upozornený, že stavebné konanie bude začaté dňom, kedy budú uvedené
podklady spolu so žiadosťou o stavebné povolenie predložené stavebnému úradu,
Stavebník podal dňa 19.05.2014 žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: "ZS a RR
bod Čadca - Milošova, CA MIL". Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Mesto Čadca, ako príslušný' stavebný úrad, v s~l~de s §, 61" ods. 1 a 3 stavebného zákona
oznámilo dňa 02.06.2014 začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a súčasne'
nariadilo na prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 25.06,2014.
Ostatným účastníkom bolo konanie oznámené verejnou vyhláškou podl'a § 26 ods. 2 zákona Č.
71/1967 Zb. o správnom konaní.
Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné
povolenie z hl'adísk uvedených v § 62 ods. 1 stavebného zákona, prejednal ju s účastníkmi konania
a dotknutými. orgánmi a zistil, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené
záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy
účastníkov konania,
Z dôvodu, že ako doklad o vlastníckom alebo inom práve k stavbe bola predložená nájomná
zmluva, stavba sa povolila na dobu dočasnú do 31.12.2020.
.
Zo strany účastníkov konania neboli v konaní vznesené námietky, pripomienky účastníkov
konania a dotknutých orgánov boli akceptované a sú zapracované do podmienok pre umiestnenie a
uskutočnenie stavby vo výrokovej časti 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.
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Podl'a § 53 a 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov n ct
proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa:
Mestský úrad, oddelenie výstavby, ÚP a SP,
ámestie slobody 30, 022 27 Čadca!. Toto rozhodnutie
nie je možné preskúmať súdom podl'a zákona Č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení
zákona Č. 424/2002 Z.z., pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

Príloha:
overená projektová

dokumentácia

Doručí sa:
Účastníci konania
1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská súp. Č. 28. 81762 Bratislava
2. TeleOat komunikačné systémy S.ľ.O, Sládkovičova súp. Č. 20, 97405 Banská Bystrica
3. Materská škola, Milošová súp. Č. 445,02201
Čadca
4. vlastníci stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokaliteMilošová
Ostatným účastníkov konania, 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.

Dotknuté orgány
5. Regionálny úrad. verejného

zdravotníctva,

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené
lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENÉ DŇA: ..

.J.:..ľ.:.lp..1..f

Palárikova

súp.

Č.

L156, 022 O 1 Čadca

po dobu 15 dní spôsobom

v mieste obvyklom,

ZVESENÉ DŇA:
V
~l

1,

VlnIJU\:

ADCA- ..·

ktorý potvr~ú~j_ vyvesenie

posledný deň

.

.
a zvesenie

Správny poplatok podľa zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 60 písm. g vo výške
100.00 € bol zaplatenLÝ.__
--:-,--_
Tel.: 041/4332301-4
IČO: 313971
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca E-mail: rnestskvuradcadcaéústonline.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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