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UZEMNE ROZHODNUTIE
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 16.02.2016 podal
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
ktorého zastupuje NEVITEL, a.s., Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská

Streda

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona

rozhodnutie

o umiestnení

stavby

BTS CA -HVZ Čadca' -Hviezdoslavova
(ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. Č. 389/1,39311,393/4,400,401,409
katastrálnom území Čadca podľa situácie, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia.

v

Popis stavby:
Investor Slovak Telekom, a.s. z dôvodu možnosti rozšírenia a skvalitnenia svojich
telekomunikačných služieb pristupuje k postupnému budovaniu optickej prístupovevj siete
v uvedenej lokalite. Novobudovaná optická sieť začína v BUD:O 109 mi Námestí slobody 1. Do
existujúcej HDPE rúry sa zafúknu 3 mikrotrubičky 10/8 po most cez rieku Kysuca na Májovej
ulici. Trasa pokračuje výkopom po bytov)! dom na ulici Májová 20, kde sa vybuduje POBD. Odtiaľ
trasa pokračuje výkopom pred bytový dom Hviezdoslavova 3, kde je situovaná BTS CA_HVZ.
Predmetom výstavby bude realizácia káblovej ryhy, pokládka plastovej multi rúry 1metalických
káblov, záhm káblovej ryhy a spätná úprava terénu do pôvodného stavu.

Pre umiestnenie

a uskutočnenie

stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch register "C" parc. Č. 389/1, 393/1, 393/4, 400, 401, 409 v
katastrálnom území Čadca podľa situácie, ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie a tvorí
prílohu tohto rozhodnutia.
2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v územnom konaní, ktorú
vypracovala Ing. Katarína Kolenčiak a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú
byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
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3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách
na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ktoré upravujú
požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy.
5. Počas výstavby budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovania stavieb
v zmysle § 48 stavebného zákona.
6. Stavba bude dokončená najneskôr do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
7. Na stavbu budú použité stavebné výrobky, ktoré splňajú podmienky osobitných predpisov.
8. Podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie
stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické
činnosti.
9. Pred realizáciou stavby je potrebné požiadať o presné vytýčenie všetkých podzemných vedení a
zariadení /plynovody, elektrická energia, telekomunikačné káble, vodovody a kanalizácie/
jednotlivých správcov vedení za ich odborného dozoru, dodržať príslušné STN, ochranné pásma
jestvujúcich vedení a ich prípadné pripomienky dané pri vytýčení.
10. Súbeh a križovanie s dotknutými jestvujúcimi vedeniami navrhnúť, ak nie je v ďalších
podmienkach uvedené inak, v súlade s STN 73 6005. Po predchádzajúcom vytýčení,
zdokumentovať všetky dotknuté vedenia s vyznačením odstupových vzdialeností od jednotlivých
vedení, resp. miest napojení.
ll. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.
12. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný nahlásiť stavebnému úradu
dodávateľa stavby najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia výberového konania.
13. Za odborné vedenie uskutočňovania stavby bude zodpovedať dodávateľská organizácia.
14. Dodržať podmienky Mesta 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 verejného osvetlenia a pred zásypom ryhy
prizvať správcu - Mestský podnik služieb Čadca
15. Dodržať podmienky Mesta Čadca - referát životného prostredia:
v prípade potreby výrubu drevín je nutné požiadať o súhlas orgán ochrany prírody (Mesto Čadca)
pri uskutočňovaní výkopových prác vo verejnej zeleni je potrebné vylúčiť poškodenie koreňového
systému drevín, abhy nedošlo k porušeniu vitality a stability drevín, výkop uskutočňovať ručne
v prípade poškodenia drevín alebo ich koreňového systém je investor povinný vykonať potrebné
revitalizačné opatrenia, prípadne náhradu škody
16. Dodržať podmienky OÚ Čadca - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:
rešpektovať ustanovenia § 18 zákona

Č.

135/1961 Z. ako aj § 20 vyhlášky

Č.

35/1984 Zb.

pri stavebných prácach, ktoré môžu obmedziť alebo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky spôsobenou obmedzením alebo užívaním pozemných komunikácií II. a III. triedy iným
než zvyčajným spôsobom (rozkop, podtunelovanie, realizácia nadzemného vedenia ponad cestu) je
stavebníkk povinný požiadať OU CA OCDPK osobitnou žiadosťou o povolenie na zvláštne
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užívanie pozemných komunikáciív zmysle § 8 zákona Č. 135/1961 Zb. a § 11 vyhlášky
Zb .. Stavebník je zároveň povinný rešpektovať osobitné podmienky tohto povolenia

Č.

35/1984

pri stavebných prácach, kde dôjde na určitý čas k čiastočnému alebo úplnému uzatvoreniu
premávky na pozemných komunikáciách
II. alebo III. triedy je stavebník povinný požiadať
o povolenie na čiastočnú alebo úplnú uzávierku pozemných komunikácií OU CA OCDPK
v zmysle § 7zákona Č. 135/1961 Zb. a §
vyhlášky č. 35/1984 Zb., kde budú riešené osobitné
podmienky, za ktorých bude možné pozemnú komunikáciu uzavrieť

la

stavebník je povinný rešpektovať ďalšie nariadenia a pripomienky, ktoré môže cestný správny
orgán doplniť v zmysle vykonania štátneho odborného dozoru nad pozemnými komunikáciami
a III. triedy v zmysle § 3c ods. 1 písm. c) zákona Č. 1358/1961 Zb.

IL

stavební je povinný vyžiadať si stanovisko k predmetnej stavbe aj od Správy ciest Žlinského
samosprávnehon
kraja (majetkového správcu pozemných komunikácií II. a III. triedy v územnom
odvode Čadca)
17. Dodržať podmienky

OU Čadca - odbor starostlivosti

dodávavateľ stavby, ktorý je zároveň pôvodcom
nenarušoval estetický raz krajinyapodľapotreby
zneškodnenie

o životné prostredie:

odpadu bude odpad zhromažďovať
tak, aby
zabezpečí jeho okamžité zhodnotenie alebo

nevyužiteľné odpady budú zneškodnené skládkovaní na skládke, ktorá má udelený súhlas na
prevádzkovanie
v zmysle § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, príp. integrované povolenie
v zmysle zákona Č. 24512003 Z.z. o IPKZ v znení neskorších predpisov
investor stavby ku kolaudácii stavby zabezpečí doklady od predchádzjúceho
držiteľa odpadov
o spôsobe nakladania s odpadmi počas realizácie stavby a tieto predloží ku kolaudačnému konaniu
počas stavebných

prác dbať na oochranu

existujúcej

zelene

v prípade nevyhnutného a odôvodneného
výrubu drevín rastúcich v trase predmetnej stavby je
nutný súúhla orgánu ochrany prírody äMesto Čadca) podl'a § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody
a krajiny
prebytočnú výkopovú zeminu neukladať do alúvií miestnych tokov a podmáčané lokality, aby
nedošlo k zasypaniu prípadných biotopov európskeho alebo národného významu; v prípade, že
prebytočná zemina nebude využitá v rámci dotknutej stavby zlikvidovať ju na riadenej skládke
TKO
18. Dodržať podmienky

Severoslovenských

vodární a kanalizácií,

a.s.:

predmetnou stavbou dôjde ku kolízii s našimi vodohospodárskymi
vedeniami - vodovodné
a akanalizačné potrubia: verejný vodovod DN 200 HDPE, DN 150 L T, D 100 OC a verejná
kanalizácia DN 300 BT ako aj vodovodné a kanalizačné prípojky
pred zahájením prác žiadame presne vytýčiť uvedené vodohospodárske
potrubia na tvare miesta;
vytýčenie je možné objednať u našej a.s. za úhradu; ochranné pásmo potrubí je 1,50 m od kraje
potrubia na obidve strany.
v miestach križovania a súbehov optického
dodržať STN 73 6005

kábla s vodohospodárskymi

ku kolíznym miestam prizvať našich pracovníkov:
0908850620
a Ivan Sucháň - majster kanalizácií
účelom ochrany našich vedení
19. Dodržať podmienky

SPP - distribúcia,

potrubiami

žiadame

Vladimír Húšťava - majster vodovodov č.t.
č.t. 0905 914217, pred zasypaním ryhy za

a.s.:

pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavební
povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadeni na základe
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písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: spp - distribúcia, a.s., Sekcia údržby,
Mlynské Nivy 44/b, 825 II Bratislava, alebo elektronicky prostredníctvom online formulára
stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenskych zariadení zástupcovi
prevádzkovateľa SPP-D najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác
stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností
z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky,
údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných slúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy)
plynárenských zariadení
stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie
činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení
stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu
od obrysu existujúcich planárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom
vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov
ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať
pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského
zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude
zaznamenaný do stavebného denníka
prístup k akýmkoľvek technologickým zariadenia SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je
prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa
odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti
poškodeniu
stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho
doterajšie krytie a híbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia
a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu
každe poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byt' ihneď
ohlásené SPP-D
stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich
oochranných alalebo bezpečnosných pásiem
stavebník je povinný pri ssúúbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými
zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01
v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmylse § 79 a § 80 Zákona o energetike nie je
možné umiestňovať nedzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
20. Nakoľko ide o práce na stavbe, v okolí ktorej je pomerne veľký pohyb osôb, stavebník je povinný
stavbu zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu ich života, zdravia a bezpečnosti.
21. Pri realizácii stavby vo všetkých exponovaných a stiesnených polohách výkopové zeminy dočasne
uskladňovať na vhodných plochách, aby nedochádzalo k zužovaniu prejazdových komunikácii
a trás. Minimalizovať negatívne vplyvy uskutočňovania stavby na susedné pozemky, trvalé porasty
a stavby.
22. 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 svislosti
s výstavbou objektu je stavebník povinný pred realizáciou vyžiadať si súhlas MsÚ v Čadci, odd.
ekonomické a správy majetku.
23. 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.
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24. 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.
25. Povolená stavba podlieha kolaudácii.
26. K žiadosti o kolaudačné rozhodnutie okrem iného doložiť aj porealizačné vyjadrenia jednotlivých
správcov sietí.

K stavbe sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány:
Mestská teplárenská spoločnosť a.s.; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Čadci; Okresný úrad Čadca - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Okresný úrad
Čadca - odbor starostlivosti o životné prostredie; Regionálny úrad verejného zdravotníctva;
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.; Spp - distribúcia, a.s.; Stredoslovenská energetikaDistribúcia, a.s.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
v priebehu konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne námietky ani
pripomienky

Upozornenie:
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. l stavebného zákona 2 roky odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti.
So stavbou nesmie byť začaté, pokial'rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č.
71/1967 Zb. O správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).
Stavba je umiestnená v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou Mesta Čadca.

Odôvodnenie:
Dňa 16.02.2016 podal navrhovateľ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení
NEVITEL, a.s., Kračanská cesta 40, 929 Ol Dunajská Streda návrh na vydanie územného rozhodnutia
na stavbu "BTS CA_HVZ Čadca Hviezdoslavova" umiestnenú na pozemkoch register "C" parc. Č.
38911,393/1,39314,400,401,409
v katastrálnom území Čadca podľa priloženej situácie. Uvedeným
dňom bolo začaté územné konanie.
Pretože návrh nebol úplný a neboli doložené všetky podklady a stanoviská potrebné pre jej riadne
a spoľahlivé posúdenie, bol navrhovateľ dňa 16.03.2016 vyzvan Ý na doplnenie návrhu a územné
konanie bolo prerušené. Návrh bol doplnený dňa 2l.07.2016.
Stavebný úrad oznámil dňa 07.09.2016 začatie územného konania všetkým známym účastníkom
konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Na prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 03.10.2016, o výsledku ktorého bol spísaný
záznam. Ostatným účastníkom bolo konanie oznámené verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4
stavebného zákona.
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.
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Stanoviská oznámili:
Mestská teplárenská spoločnosť a.s.; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Čadci; Okresný úrad Čadca - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Okresný úrad
Čadca - odbor starostlivosti o životné prostredie; Regionálny úrad verejného zdravotníctva;
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.; Spp - distribúcia, a.s.; Stredosl6venská energetikaDistribúcia, a.s.
Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií
vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí
technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto
rozhodnutia.
Skonštatovalo sa, že umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou
pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje
všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou
pohybu a orientácie. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Účastníci konania:
Slovak Telekom, a.s., vlastníci pozemkov alebo stavieb, ako aj susedných pozemkov a stavieb v
navrhovanej trase líniovej stavby podľa predloženej situácie
Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Poučenie o odvolaní:
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možno podať
odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský úrad v Čadci,
Námestie slobody 30,02201 Čadca!. V zmysle § 47 ods. 4 zákona Č. 71/1967 Zb. v platnom znení je
toto rozhodnutie preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

ng ..
an GURA
primátor mesta

Poplatok:
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.

Príloha pre navrhovateľa:
overená projektová dokumentácia pre územné konanie

Č.sp. VD/986/2016/Ja

- Č.z. VD/34520/20I 6/Ja
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Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní, posledný deň
vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesené dňa: .....-·/..,.1P.: ..~:{fo

Zvesené dňa:

II~,~
MESTO ČADCA
I

..... ;.~...•..•.....

.

li

·61·

,~,.<.~~"~,-..,.,.n..,.......".,..
..•..-=..-;

( ~~

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a z

__

..

enie rozhodnutia.

Doručí sa:
Ú častníci konania
1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská súp. č. 28, 81762 Bratislava
2. NEVITEL, a.s., Kračanská cesta súp. Č. 40, 929 01 Dunajská Streda
3. vlastníci pozemkov alebo stavieb, ako aj susedných pozemkov a stavieb v navrhovanej trase líniovej
stavby podľa predloženej situácie - doručuje sa verejnou vyhláškou podľa § 42 ods. 2 stavebného
zákona
Dotknuté orgány
4. Mestská teplárenská spoločnosť a.s., Palárikova súp. č. 88,02201 Čadca
5. MsÚ Čadca, referát dopravy
6. MsÚ Čadca, referát správy majetku
7. MsÚ Čadca, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku súp. Č. 4, 022 01 Čadca
9. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Čadca, Palárikova súp.
č. 977, 022 O 1 Čadca
10. Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova súp. Č. 91,
02201 Čadca
ll. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. Č. 91, 022 01 Čadca
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. Č. 1156,02201 Čadca
13. Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960, '010 57 Žilina
14. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. Č. 44, 825 19 Bratislava
15. Stredo slovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, 01047 Žilina

Tel.: 041/4332301-4
IČO: 313971
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca
Fax: 04114302218
DIČ: 2020552974
Č. ú.: 7224-322/0200
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 Ol

E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Internet: wW\N.mestocadca.sk
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Slovak TELEKOM,a.s.
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trasa OK
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STL, v správe SPP - distribúcia

vodovody,

v správe SEVAK, a.s. - Žilina

kanalizácie,

a.s., Bratislava'

v správe SEVAK, a.s, - Žilina

nadzemné

elektrické

podzemné

elektrické vedenia,

oznamovacie

vedenia NN, v správe SSE-O a.s., Žilina
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vedenia, v správe ST a.s., Bratislava
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