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Na základe určenia stavebného úradu vydaného '.:Okť~snýfnÚradom Žilina, odborom výstavby
a bytovej politiky, A. Kmet'a 17, 010 01 Žilina pod č.j. OU-ZA-OVBP3-20l5/012658 zo dňa
16.03.2015, 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 "stavebný
zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení
stavby, ktorý dňa 10.03.2016 podal

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
ktorého zastupuje PROEX Žilina s.r.o., Rajecká cesta 1,010 01 Žilina

(ďalej len "navrhovatel"'), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a
§ 4 vyhlášky Č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

r o z hod n u tie o u mie stn e n í s t.a v by

8606 - Čadca - U Sihelníka - Rek. VN č. 232 odbo U Sihelníka
na pozemkoch v k.ú. Čadca a v k.ú Raková (líniová stavba). Uvedeným dňom bolo začaté územné
konanie.

Stavba obsahuje: Rekonštrukčné práce budú delené na úseky a to :
• Al1.1 - VN káblové vedenie Lč. 232
• Al1.2 - NN Káblový rozvod
• BI1.l - Demontáž VN Č. 232

Popis stavby:
Stavba bude realizovaná v k.ú. Čadca a v k.ú. Raková. 22 kV vedenie Č. 232 je v predmetnom

úseku postavené na železobetónových stlpoch a drevených pätkovaných. V posledných rokoch sa
zvyšuje poruchovosť vedenia hlavne y dôvodu zlého technického stavu. Hlavne v zimnom období, keď
sú PB viac zaťažené vplyvom námrazku na vodičoch a pôsobením silného vetra, dochádza k poruchám
(spadnutie vedenia) čo spôsobuje problémy s ich odstraňovaním. Z týchto dôvodov je potrebné
previesť rekonštrukciu 22 kV vedenia, čím sa dosiahne zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti i zníženie
nákladov na údržbu predmetného vedenia.
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Pre umiestnenie a projektovú dokumentáciu stavby sa určujú tieto podmienky:
l. Projektová dokumentácia stavby /ďalej PD/ pre vydanie stavebného povolenia bude akceptovať

všetky podmienky tohto rozhodnutia a bude spracovaná v rozsahu potrebnom pre náležité
posúdenie /§ 9 Vyhl. č. 453/2000 Z. z./.

2. Stavba bude umiestnená na pozemkoch v k.ú. Čadca (líniová stavba) podľa situácie, ktorá je
súčasťou PD a tvorí neoddeliteľnú prílohu rozhodnutia.

3. Pred spracovaním ďalšieho stupňa PD je potrebné požiadať o presné vytýčenie všetkých
podzemných vedení a zariadení /plynovody, elektrická energia, telekomunikačné káble/
jednotlivých správcov vedení za ich odborného dozoru, dodržať príslušné STN, ochranné pásma
jestvujúcich vedení a ich prípadné pripomienky dané pri V)ŕtýčeri(:ď ..

': , .•... '

4. Súbeh a križovanie s dotknutými jestvujúcimi vedeniami navrhnúť, ak me Je v ďalších
podmienkach uvedené inak, v súlade s STN 73 6005. V projektovej dokumentácii po
predchádzajúcom vytýčení, zdokumentovať všetky dotknuté vedenia s vyznačením odstupových
vzdialeností od jednotlivých vedení, resp. miest napojení.

.~-, "

5. V ďalšom stupni PD dodržať podmienky účastníka konania JUDr. Radoslava Šulgana:
• zhotoviteľ stavby sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní stavby bude postupovať tak, aby v čo najnižšej

miere obmedzoval vlastnícke právo majiteľa, resp. iba v rozsahu nevyhnutnom na uskutočnenie
stavby

• zhotoviteľ je povinný realizovať uvedenú stavbu riadeným pretlakom po celej dížke pozemku
majiteľa

• zhotovitzeľ zodpovedá za prípadnú náhradu škody, ktorá vznikne pri realizácií stavby, pričom je
povinný bezodkladne o tom informovať vlastníka pozemku

• zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmetom stavby bude iba pokládka samotného VN
• zhotoviteľ je povinný po ukončení stavby, v lehote 5 dní predložiť vlastníkovi pozemku nákres

skutočne realizovanej stavby

6. Pred vydaním stavebného povolenia požiadať o stanovisko podľa §: 18 zákona Č. 220/2004 Z.z. o
ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v zneni=neskoršich zmien a doplnkov na použitie
poľnohospodárskej pôdy do 1. roka.

7. V ďalšom stupni PD dodržať podmienky Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné
prostredie: .

• dodávateľ stavby, ktorý je zároveň pôvodcom odpadu bude odpad zhromažďovať tak, aby
nenarušoval estetický raz krajiny a podÍa potreby zabezpečí jeho okamžité zhodniotenie alebo
zneškodnenie

• nevyužiteľné odpady budú zneškodnené skládkovaním na skládke, ktorá má udelený súhlas na
prevádzkovanie v zmysle § 7 ods. l písm. a) zákona o odpadoch, príp. Integrované povolenie
v zmysle zákona Č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v znení neskorších predpisov

• pri nakladaní s NO postupovať podľa § 40 zákona Č. 223/2001 o odpadoch
• investor stavby ku kolaudácii zabezpečí doklady od predchádzajúceho držiteľa odpadov o spôsobe

nakladania s odpadmi počas realizácie stavby
• výkopové práce realizovať v suchom období
• v úseku "B - S" v mieste medzi stÍpmi č. 4.4 a Č. 4.5. sa nachádza vyššie uvádzaná genofondová

lokalita, kde sa lokálne vyskytujú mokrade, preto je na tomto úseku nutné stavebné práce usmerniť
tak, aby nedošlo k poškodeniu predmetných mokradí (napr. zasypaním, použitím ťažkej techniky),
z dôvodu je potrebné začatie stavebných prác vopred oznámiť ŠOP SR SCHKO Kysuce

• v rastIom teréne vegetačný a pôdny kryt (drny) odobrať, uložiť a po ukončení výkopových prác
spätne použiť na povrchovú úpravu vykopanej rýhy
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• nové podperné body umiestniť mimo brehových porastov miestneho potokatak, aby tieto zostali
zachované a ponechať aj vŕbu rakytu (Salix camprea), ktorá sa tu nachádza

• prebytočnú výkopovú zeminu neukladať do brehových porastov miestnych tokov ana podmáčané
lokality, predovšetkým do vyššie uvedenej genofondovej lokality, aby nedošlo k zasypaniu
prípadných biotopov európ ského alebo národného významu, v prípade že prebytočná zemina
nebude využitá v rámci dotknutej stavby zlikvidovať ju na riadenej skládke TKO

• v zmysle § 4 odst. 4 zákona o ochrane príordy a krajiny použiť také technické riešenie, ktoré bránu
usmrcovani u vtákov

8. V ďalšom stupni PD dodržať podmienky Slovak Telekom, a.s. Žilina:
• dodržať platné predpisy podľa STN 73 600S.pre pries.torovú. úpravu vedení v plnom rozsahu,

zabezpečiť presné vytýčenie podzemných vedení a zariadení, iéIi prípadnú ochranu podľa platných
noriem a predpisov za odborného dozoru správcu .

9. V ďalšom stupni PD dodržať podmienky SeVaK - u a.s. Žilina:
• navrhovanou stavbou dôjde ku kolízií s podzemnými potrubiami - privázač vody SKY Čadca -

Raková DN 500 LT
• pred zahájením prác požiadať o presné vytýčenie uvedéhých'vodohospodarských vedení na tvare

miesta
• predmetné podzemné vedenia v plnom rozsahu rešpektovať. Práce v kolíznych miestach a

ochranných pásmach vykonávať ručne (demontáž jestvujúcich podperných bodov) Ochranné
pásmo potrubí je 1,5 m od okraja potrubia na obidve strany

• pri prípadnom osadení nových PB rešpektovať vodovodné potrubie a jeho ochranné pásmo tj. 1,5
m od okraja potrubia na obidve strany a súčasne dodržať vzdialenosť od potrubia tak, aby
dosahovala min. dvojnásobok hÍbky základovej škáry budovaných objektov.

10. V ďalšom stupni PD dodržať podmienky Slovenského vodohospodárského podniku Š.p. Nimnica:
• podperné betónové body umiestniť min. 4 m od brehovej čiary toku
• výkopovú zeminu jako i materiál z demontáže neskladovať na pobrežných pozemkoch a vo

vodnom toku
• k zahájeniu a ukončeniu realizačných prác pri vodnom toku prizvať.zástupcu SVP Š.p. (p. Pavel)
• bezplatne poskytnúť porealizačné zameranie stavby v dotyku s vodným tokom v digitálnom

formáte (dxf, dwg, dgn ... )
• na pozemky vo vlastníctve SR - SVP š.p., dotknuté predmetnou stavbou najneskôr do

kolaudačného konania uzatvoruť zmluvný vzťah ( zmluvu o zriadení vecného bremena) na odbore
správy majetku OZ Piešťany

11. V ďalšom stupni PD preukázať formou projektu organizácie výstavby spôsob uskutočnenia stavby
s potrebnými plochami zariadenia staveniska, dopravným napojením staveniska a nevyhnutnými
zábermi. Pri návrhu minimalizovať negatívne vplyvy uskutočňovania stavby na susedné pozemky,
trvalé porasty a stavby.

K stavbe sa vyjadrili príslušné orgány:
Okresný úrad Čadca - odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný' úrad Čadca -

pozemkový a lesný odbor, Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina, Slovak Telekom a.s.
ReSI Žilina, Slovenský vodohospodársky podnik Š.p. Nimnica, SPP - distribúcia, a.s. Bratislava,
Stredoslovenská energetika - D a.s.Žilina.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V priebehu územného konania zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej

správy neboli vznesené žiadne námietky, pripomienky boli akceptované a sú zapracované do
podmienok tohto rozhodnutia.
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Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 2 roky odo dľía nadobudnutia
právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie stavebného
povolenia.

Stavba nie je v kolízii s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (ÚPN mesta
Čadca) schválenou uznesením mestského zastupiteľstva Č. 96/2007 na zasadnutí dľía 27.07.2007.

ODÔVODNENIE

Mesto Čadca obdržal o dňa 10.03 .20 Iô . od navrhovateľa: Stredoslovenská energetika -
Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,010 47Žiliria, ktoréhožástupuje PROEX Žilina s.r.o., Rajecká
cesta 1, O1O Ol Žilina, návrh na vydanie územného rozhodnutia prestavbu: 8606 - Čadca - U Sihelníka
- Rek. VN Č. 232 odbo U Sihelníka na pozemkoch v k.ú. Čadca' a v k.ú Raková (líniová stavba).
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Na základe určenia stavebného úradu vydaného Okresným úradom Žilina, odborom výstavby
a bytovej politiky, A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina pod.r,~,j,: OU~ZA-OVBP3-2015/012658 zo dňa
16.03.2015, Mesto Čadca, ako príslušný stavebný úrad, podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení /stavebný zákon! v súlade s § 36
stavebného zákona oznámilo dňa 30.03.2016 začatie územného konania všetkým známym účastníkom
konania a dotknutým orgánom a dňa 28.04.2016 vykonalo ústne konanie spojené s miestnym
zisťovaním. Ostatným účastníkom bolo konanie oznámené verejnou vyhláškou podľa § 26 bds. 2
zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.'

V priebehu ústneho konania účastník konania JUDr. Radoslav Šulgan nesúhlasil, aby bolo
vedenie v jeho pozemku vedené zemou, navrhoval aby vedenie ostalo vzduchom. Po vzájomnej
dohode s investorom stavby, JUDr. Radoslav Šulgan,u Sihelníka 3035, 022 01 Čadca doručil dňa
21.10.2016 príslušnému stavebnému úradu nové stanovisko, v ktorom súhlasí s navrhovanou stavbou
za dodržania podmienok, ktoré príslušný stavebný úrad zahrnul do podmienok pre umiestnenie
a projektovú dokumentáciu ,stavby (podmienka Č. 5).

V uskutočnenom územnom konaní bol návrh na vydanie územného rozhodnutia preskúmaný
z hľadísk uvedených v ustanovení § 37 ods. 2 stavebného zákona' a prejednaný s účastníkmi konania
a dotknutými orgánmi.

V priebehu územného konania zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej
správy neboli vznesené žiadne námietky, pripomienky boli akceptované a sú 'zapracované do
podmienok tohto rozhodnutia. .

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že
Jej umiestnenie zodpovedá hl'adiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám
neodporuj e, ani životné prostredie neohrozuj e.

Toto rozhodnutie stráca platnosť dl10m, keď stavebnému úradu bude doručené oznámenie
navrhovateľa alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie
vzťahuje:

Stavba nie je v kolízii s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (ÚPN mesta
Čadca) schválenou uznesením mestského zastupiteľstvač. 96/2007 na zasadnutí dňa 27.07.2007.
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POUČENIE

Podľa § 53 a 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno
proti tomuto rozhodnutiu podat' do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca ladresa:
Mestský úrad, oddelenie dopravy, ÚP a SP, Námestie slobody 30, 022 27 Čadca/. Toto rozhodnutie nie
je možné preskúmat' súdom podľa zákona Č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č.
424/2002 Z.z., pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

Prílohaprenavrhovateľa:"
• overená projektová dokumentácia pre územné konanie

Doručí sa:
Účastníci konania
1. Stredoslovenská energetika - Distribúciaa.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, O1O 47 Žilina
2. PROEX Žilina s.r.o., Rajecká cesta súp. Č. 1,01001 Žilina
3. vlastníci stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite ČadcaKýčerka

Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, týmto sa rozhodnutie
doručuje verejnou vyhláškou § 42 ods. 2 stavebného zákona. Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu
15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci a Obecného úradu na Zákopčí.

Dotknuté orgány
4. MsÚ Čadca, referát dopravy
5. MsÚ Čadca, referát správy majetku
6. MsÚ Čadca, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva
7. Obec Raková, Obecný úrad, 023 54 Raková
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, Palárikova súp. Č. 91, 022 O l Čadca
10. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. Č. 95, 022 Ol Čadca
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. č. 1156, 022 O 1 Čadca
12. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960,01057 Žilina
13. Slovak Telekom a.s., ReSI, Poštová súp. č. 1,01001 Žilina
14. Slovenský vodohospodársky podnik š.p, Odštepný závod Piešt'any, Nábrežie 1.Krasku súp. Č. 3,
921 80 Piešťany
15. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. Č. 44, 825 19 Bratislava
16. Stredo slovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, 010 47 Žilina
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Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň
lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
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VYVESENE DNA: ZVESENE DNA: .

Pečiatka a ;·~·cÍ~ls'~~~á~~:·k~~;ý..~·~~~;d;~l~~·'~~·~~~·~i~·a zvesenie
.l

-'-',-

Správny poplatok podľa zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 59 písm. a ods. 2 vo
výške 100.00 € bol zaplatený.
Tel.: 041/4302214 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 O l
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ZODPOVEDNY PROJEKTANT:

TECHNICKÁ KONTROLA:

INVESTOR: SSE-D. a.s. PRI RAJČiANKE 2927/8, 010 47 ŽiLINA

ŽiLINSKÝKraj:
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----------- ELEKTRICKÉ VEDENIE VN

----------- ELEKTRICK'Í'VEDENIENN

e BETONOVY PODPo BOD
Pred započatim prác vytýčiť všetky podz.inž.siete.
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ING. ŠIRO PAVOL

ING. ŠIRO PAVOL

STAVBA: 8606 ČADCA - U - SIHELNíKA
REK.Vn č.232. odbo u. SIHELNiKA

OBJEKT SO - 01 ,REKVn č,232. odbo u. SIHELNíKA

vYKRES: Vonkajšie silnoprúdové rozvody - situácia,montáž

i\E--~! ,;;,::;=
i SSE - DISTRIBÚCIA

~
PROEX ŽiLINA s.r.o.

R~~~C~~~TCI~Ä7
Telef6n:+421903803829 E-mail:pavolsiro@gmail.com

Dátum;

Formát: 8xA4

01/2015
Úče! :

PD-SP

Mierka : Č. vykresu:

VE/2M1:2000


