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Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podt'a:<§"ll'i'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 podal

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
ktorého zastupuje PAMATEL, s.r.o., Ing. Vladimír Sojak, Skuteckého 21, 974 01 Banská
Bystrica

(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

ro z h o dn u tie o u miestn e n í stavby
INS-FTTH-CA-CADC-Čadca-U Illuška

na pozemkoch v k.ú. Čadca (líniová stavba), v zmysle prílohy ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
rozhodnutia.

Stavba obsahuje:
Predmetom tejto investičnej akcie je vybudovať univerzálnu telekomunikačnú sieť pre rodinné

domy, bytové domy a firmy v časti u Hluška v meste Čadca. Vypracovaný projekt rieši zvýšenie
kvality a kapacity poskytovaných telekomunikačných služieb. Realizácia stavebných prác pozostáva
z výkopových prác zemnej rýhy 25 x 60 cm, pretlaku miestných komunikácii v hlbke 0,9 m, pretlaku
chodníkov v híbke 0,6 m s následným uložením multirúr Slovak Telekoma.s. Verejné priestory sa
počas výstavby zabezpečia zábradliami, alebo ekvivalentným spôsobom tak, aby zabránili pohybu
osôb v okolí vykopaných zemných rýh. Pri križovaní iných podzemných inžinierských sietí a v súbehu
s nimi bude rešpektovaná priestorová n01TI1aSTN 736005 a rešpektované budú aj požiadavky správcov
inžinierských sietí. Po dokončení montáže káblov je nutné uviesť vonkajšie priestory do pôvodného
stavu.

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch v k.ú. Čadca (líniová stavba), podľa situácie, ktorá tvorí

neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia
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2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v
územnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia
stavebného úradu.

3. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických nariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

4. Počas výstavby budú dodržiavané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb
v zmysle § 48 - 53 stavebného zákona.

5. Stavebník je povinný označiť stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch
výstavby - § 43i ods. 3 písm. bl stavebného zákona ... ~ '. ..'

; '.~:-''"'-..,~ '...•• -
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6. Nakoľko ide o stavebné práce v mieste, kde je pomerne veľkýpohyb osôb, stavebník je povinný
stavbu zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu ich života, zdravia a bezpečnosti loplotenie a
zabezpečenie staveniska proti vniknutiu osôb, použitie -ochranných sietí a pod. - § 43i ods. 3
stavebného zákona/o

7. Stavba bude dokončená do dvoch rokov od nadobudnutia.právoplatnosti tohto rozhodnutia.

8. Stavebník je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť stavebný
denník a tento predložiť stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.

9. Na stavbu budú použité stavebné výrobky, ktoré splňajú podmienky osobitných predpisov.

10. Podľa § 75 ods. l stavebného zákona pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie
stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické
činnosti.

ll. 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.

12. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.

13. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný nahlásiť stavebnému úradu
dodávateľa stavby najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia výberového konania.

14. Za odborné vedenie uskutočňovania stavby bude zodpovedať dodávateľská organizácia.

15. Dodržať podmienky Okresného riaditeľstva PZ SR ODI:
• počas stavebných prác, pri ktorých dôjde k obmedzeniu plynulosti cestnej premávky bude úsek

zabezpečený dopravným značením, ktoré bolo odsúhlasené ODI OR PZ v Čadci,
• v prípade nevhodných klimatických podmienok sa nebudú vykonávať stavebné práce pro ktorých

by bola obmedzená plynulosť cestnej premávky.

16. Dodržať podmienky Okresného úradu Čadca, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácii:
• rešpektovať ustanovenia § 18 zákona Č. 135/1961 Zb. 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 komunikácii II. a III. triedy iným
než zvyčajným spôsobom je stavebník povinný požiadať cestný správny orgán o povolenie na
zvláštne užívanie pozemných komunikácii v zmysle § 8 zákona Č. 135/1961 Zb. a § 11 vyhlášky Č.

35/1984 Zb.,



- Č.sp VD/5 l 7/20 17/Mu - Č.z. VD/24539/517/20 17/Mu str. 3

• pri stavebných prácach kde dôjde na určitý čas k čiastočnému alebo úplnému uzatvoreniu
premávky na pozemných komunikáciach Il. a III. triedy je stavebník povinný požiadať o povolenie
na čiastočnú alebo úplnú uzávierku pozemných komunikácii cestný správny orgán v zmysle § 7
zákona Č. 135/1961 Zb. a § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb,

• pri stavebných prácach, ktoré sa svojou činnosťou dotýkajú cestného ochranného pásma
pozemných komunikácii II. a IIL triedy je stavebník povinný požiadať OU CA OCDPK o udelenie
výnimky so zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme predmetných pozemných komunikácii
v zmysle § 11 ods 2 zákona Č. 135/1961 Zb. a § 16 ods. 3 vyhlášky Č. 35/1984 Zb. , ktorou sa
vykonáva zákon o pozemných komunikáciach,

• v prípade, že bude potrebné pozemnú komunikáciu II. alebo III. Triedy označiť dopravným
značením (dočasným, trvalým) stavebník. jťf povi~y.:·:~)lL·~A OCDPK požiadať o určenie
dopravného značenia. Podľa § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 'Zb:: " Cestný správny orgán a obec
môžu určovať používanie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľovať vyhradené
parkoviská podla ods. 2, ods. 4 písm. f) a ods. 5 písm. f) len so súhlasom dopravného
inšpektorátu" ,

• stavebník je povinný rešpektovať ďalšie nariadenia a pripomienky, ktoré môže cestný správny
orgán doplniť v zmysle vykonania štátneho odborného d.oZOI;Unad pozemnými komunikáciami II.
a III. Triedy v zmysle § 3c ods. 1 písm. c) zákona Č. f~.r5li961'Zb.

17. Dodržať podmienky Mesta Čadca'
• trasa optickej siete križuje miestne komunikácie a chodníky. Pri realizácii stavebných prác

minimalizovať dobu čiastočných uzávierok komunikácií z dôvodu obmedzenia parkovania
vozidiel na vyhradených parkovacích miestach,

• Mesto Čadca žiada realizovať povrchovú úpravu chodníkov v celej šírke na týchto uliciach:
Dukelských hrdinov, Okružná, časť Rázusová, Ľ. Janotu, čast'. Školskej - od ul. Rázusovej po
križovatku s Hurbanovou ul.,

• pred realizáciou stavebných prác požiadať o zvláštne užívanie a čiastočné uzávierky miestnych
komunikácií a chodníkov,

• požiadať cestný správny orgán o určenie dočasného dopravného značenia počas výstavby.
K žiadosti doložiť, Okresným dopravným inšpektorátom Čadca, odsúhlasený projekt dočasného
dopravného značenia,

• v trase optickej siete sa nachádzajú NN rozvody verejného osvetlenia. Pred realizáciou stavebných
prác vyžiadať stanovisko správcu verejného osvetlenia - Engie Services, a.s. a v prípade jeho
požiadavky akceptovať položenie chráničkya NN kábla VO v trase navrhovaného optického kábla
(cca 300 m),

• v prípade výrubu drevín je potrebné, aby o súhlas s výrubom drevín v záujmovom území stavby
investor požiadal 30 dní pred termínom výrubu drevín príslušný orgán ochrany prírody (Mesto
Čadca),

• pri uskutočňovaní výkopových prác vo verejnej zelení je potrebné vylúčiť poškodenie koreňového
systému drevín rastúcich v blízkosti výkopu, aby nedošlo k poškodeniu koreňov a tým k narušeniu
ich vitality a stability. Výkop uskutočňovať ručne,

• k žiadosti o súhlas s výrubom drevín je potrebné doložiť návrh vegetačných úprav, v ktorom bude
vyriešená náhradná výsadba drevín po uskutočnení výrubu drevín,

• po zahrnutí výkopov je investor povinný uviesť verejnú zeleň do pôvodného stavu, to znamená
zarovnanie terénu vrátane rozprestretia vrchnej humusovej vrstvy a výsevu trávy a tiež
uskutočnenia náhradnej výsadby drevín,

• v prípade poškodenia drevín alebo ich koreňového systému je investor povinný vykonať potrebné
revitalizačné opatrenia, prípadne náhradu škody (v zmysle zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny, v znení zmien a doplnkov a v zmysle VZN Mesta Čdaca o tvorbe, údržbe a ochrane
zelene v meste Čadca Č. 58/2007),

• ak dôjde počas realizácie stavby k poškodeniu už jestvujúcich sietí alebo iného majetku, škody
budú opravené na náklady stavebníka,



•
po vykonaní prác budú pozemky primerane upravené,
stavba bude po realizácií geodeticky zameraná, a toto zameranie bude poskytnuté Mestu Čadca
pred užívaním stavby, stavebník požiada mesto Čadca o stanovisko k vykonaným spätným
úpravám zabratých pozemkov.
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18. Dodržať podmienky Mestskej teplárenskej spoločnosti a.s.:
• pred začatím stavby presné vytýčiť existujúce tepelné rozvody, ktoré na základe objednávky

zabezpečí MTS a.s.,
a dodržať ochranné pásma rozvodu tepla v zmysle zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 § 36 a

zásad najmenších dovolených vzdialeností pri súbehu akrižovaní podzemných vedení podľa STN
73 6005,', ~".:'_:. -" .

• pri obnažení, križovaní, pred obsypom a zásypom trasy, .kde sa nachádza tepelnotechnické
zariadenie, prizvať pracovníka MTS a.s. ku kontrole. prác pred zakrytím, či nedošlo poškodeniu
siete. Kontroly budú zaznamenané v stavebnom denníku,

• v ochrannom pásme teplovodu a jeho tesnej blízkosti sa vyvarovať používania ťažkej stavebnej
mechanizácie, vibračných a pneumatických .,me~p.anizmov, vzhľadom na možnosť poškodenia
teplovodu otrasmi. .

;°
0

., v.

19. 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 apodľa potreby zabezpečí jeho okamžité zhodnotenie alebo
zneškodnenie,

• nevyužiteľné odpady budú zneškodnené skládkovaním na skládke, ktorá má udelený súhlas na
prevádzkovanie v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, príp. Integrované povolenie
v zmysle zákona Č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v znení neskorších predpisov,

a investor stavby ku kolaudácii zabezpečí doklady od predchádzajúceho držiteľa odpadov o spôsobe
nakladania s odpadmi počas realizácie stavby,

• pri realizácii stavebných prác dbať o ochranu existujúcej zelene, výkopovú rýhu viesť
v dostatočnej vzdialenosti od kmeňov stromov, v prípade že to nie je možné, v blízkosti drevín
výkopové práce vykonávať tak, aby nedošlo k poškodeniu koreňovej sústavy, tj. ručným výkopom,

• prebytočnú výkopovú zeminu neukladať do alúvií miestnych potokov 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.

20. Dodržať podmienky SeVaK a.s. Žilina:
• predmetnou stavbou dôjde kukolízií s podzemnými vedeniami - verejný vodovod SKV DN 500

LT, DN 2x350 OC, DN 150 LT, OC, DN 100 Lr, OC, PVC DN 80 LT a verejná kanalizácia DN
500 BT, DN 300 KN, DN 400 BT, DN 300 PVC, BT jako aj vodovodné a kanalizačné prípojky.
Vodovodné a kanalizačné prípojky sú vo vlastníctve jednotlivých nehnuteľností,

• pred zaháj ením prác, presne vytýčiť uvedené vodohospodárske vedenie na tvare miesta
• v mieste križovania a súbehoch dodržať STN 73 6005,
• rešpektovať podzemné vedenie, práce v kolíznych miestach a ochranných pásmach vykonávať

ručne. Ochranné pásmo vodovodu alebo verejnej kanalizácie sú vymedzené najmenšou
vodorovnou vzdialenosťou tj. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany
do priemeru 500 mm vrátane a 2,5 m nad priemer 500 mm, odst. 2 § 19 zákona NR SR Č. 442/2002
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,

• ku kolíznym miestam prizvať zástupcov Se VaKu, ešte pred zasypaním rýhy za účelom ochrany
potrubí.
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21. Dodržať podmienky - Slovak Telekom, a.s. Žilina
• dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu,

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

22. Stavebník bude rešpektovať podmienky Krajského pamiatkového úradu Žilina
CI termín zahájenia výkopových prác v súvislosti s predmetnou stavbou písomne ohlásiť najmenej

s týždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu v Žiline
• podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona v prípade zistenia, resp.

narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za
vykonávanie prác ihneď nález ohlásiť Krajskémupamiatkovému úradu v Žiline. Nález ponechať
bez zmeny až do obhliadky pamiatkovým úradom 'alé'bo nfq1 poverenou odborne spôsobilou
osobou. Do obhliadky pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné
opatrenia na záchranu nálezu, zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu
a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s pamiatkovým úradom.
Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí
iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu ..

-v c.

23. 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.

24. 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

25. 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.

K stavbe sa vyjadrili príslušné orgány:
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mestská teplárenská spoločnosť a.s., Okresné riaditeľstvo

Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Okresné riaditel'stvo Policajného zboru - Okresný dopravný
inšpektorát Čadca, Okresný úrad Čadca - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný
úrad Čadca - odbor krízového riadenia, Okresný úrad Čadca - odbor starostlivosti o životné prostredie,
Okresný úrad Čadca - pozemkový a lesný odbor, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca,
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. Ž,iiina, Slovak Telekom a.s. ReSI Žilina, SPP a.s.
distribúcia Bratislava,Stredoslovenská energetika - distribúcia Žilina

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

správy neboli vznesené žiadne námietky, pripomienky boli akceptované a sú zapracované do
podmienok tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § AO ods. 1 stavebného zákona 2 roky odo dňa 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 C.96/2007 na zasadnutí dňa 27.07.2007.
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ODÔVODNENIE

Mesto Čadca obdržalo od navrhovateľa: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62
Bratislava, ktorého zastupuje PAMATEL, S.LO., Ing. Vladimír Sojak, Skuteckého 21, 974 Ol v Banská
Bystrica, návrh na vydanie územného rozhodnutia prestavbu: "INS-FTTH-CA-CADC-Cadca-U
Hluška"na pozemkoch v k.ú. Čadca (líniová stavba).

Mesto Čadca, ako príslušn)' 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 27.02.2017 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania
a dotknutým orgánom a dňa 31.03.2017 vykonalo ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním.
Ostatným účastníkom bolo konanie oznámené. verejnou-vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona Č.

71/1967 Zb. o správnom konaní.,:" '

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 účastl1h26V 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 hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám
neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Toto rozhodnutie stráca platnosť dňom, 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 zastupiteľstva Č. 96/2007 ng zasadnutí dňa 27.07.2007.

POUČENIE

Podľa § 53 a 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno
proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa:
Mestský úrad, oddelenie dopravy, ÚP a SP, Námestie slobody 30, 022 27 Čadca/o Toto rozhodnutie nie
je možné preskúmať súdom podľa zákona Č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona Č.

424/2002 Z.z., pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

Príloha pre navrhovateľa:
• overená projektová dokumentácia pre územné konanie
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Doručí sa:
Účastníci konania
1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská súp. Č. 28, 817 62 Bratislava
2. PAMATEL, s.r.o., Skuteckého súp. Č. 21, 974 01 Banská Bystrica
3. Mesto Čadca v zastúpení primátorom mesta
4. vlastníci stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite Čadca U Sihelníka

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
1S dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci..; ó.>' •• ' .•

" :'.. '

Dotknuté orgány
S. Kraj ský pamiatkový úrad Žilina, Marianské námestie súp. Č. 19, O 1O O 1 Žilina
6. Mestská teplárenská spoločnosť a.s., Palárikova súp. Č. 88,02201 Čadca
7. Mestský podnik služieb, Podzávoz súp. Č. 284, 022 80 Čadca ;
8. MsÚ Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadovéhohospodárstva
9. MsÚ Čadca, referát dopravy
10. MsÚ Čadca, referát správy majetku
ll. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. Č. 4, 022 O l
Čadca
12. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravnýinšpektorát Čadca, Palárikova súp. Č.

977, 022 O 1 Čadca
13. Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova súp. Č. 91, 022
01 Čadca
14. Okresný úrad Čadca, odbor krízového riadenia, Palárikova súp. Č. 91,02201 Čadca
1S. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. Č. 91, 022 O l Čadca
16. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. Č. 95, 022 Ol Čadca
17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. Č. 1156,02201 Čadca
18. Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960, O 10 57 Žilina
19. Slovak Telekom a.s., ReSI, Poštová súp. Č. 1,01001 Žilina
20. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. Č. 44, 825 19 Bratislava
21. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, O 1O 47 Žilina

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

, v ll' 'l;. /,d1-1- r v

VYVESENE DNA: .10 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ZVESENE DNA: ; .
-~-_.~_.-

Správny poplatok podľa zákona Č. 14511995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 59 písm. a ods. 2 vo
výške 100.00 f 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: ~vww.rrl\:stocadca.sk
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 Ol
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