
MESTO Č ADCA 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca  

Č. j.: VD/3952/2019/Mu 	 V Čadci dria 13.12.2019 

IFJZEMNÉ ROZHODNUTIE 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), v územnom konani posúdil podra § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestneni 
stavby, ktorý dria 27.08.2019 podal 

02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, 
ktorého zastupuje TeleDat komunikačné systémy s.r.o., Sládkovičova 20, 974 05 Banská 
Bystrica 

(d'alej len "navrhovater"), a na základe tohto posúdenia vyddva podra § 39 a 39a stavebného zákona 

rozhodnutie o umiestneni stavby 
Základriová stanica CACAD 

stožiar 02 Slovakia, s.r.o. a NN elektrická pripojka 

(d'alej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. 6. 15096, 4590/1, 5138/1, 5057, 5137/1, 5136 v 
katastrálnom úzerni Čadca. 

Stavba obsahuje: 
Projekt rieši výstavbu novej základriovej stanice CACAD spoločnosti 02 Slovakia, s.r.o., ktorá 

bude umiestnená v extravildne mesta Čadca, 'Oast' Čadečka. Jedná sa o vybudovanie štvorbokého 
priehradového stažiara výšky 40,25 m. Na stožiare budú vo výške 38 m osadené dye dualbandové 
panelové antény. Antény budú osadené na samostatných výložnikoch v azimutoch 30° a 270° a 
vysielat' vo frekvenciách LTE 800 MHz a GSM 900 MHz. Vo výške 36 m bude na samostatnom 
výložniku inštalovaný rádiorelérový spoj s parabolickými anténami. 

Pre umiestnenie stavby sa určujri tieto podmienky: 
1. Projektovd dokumentdcia stavby /d'alej PD/ pre vydanie stavebného povolenia bude akceptovaf 

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

2. Stavba bude umiestnená na pozemkoch register "C" pare. č. 15096, 4590/1, 5138/1, 5057, 5137/1, 
5136 v katastrálnom územi Čadca, ako je zakreslené na priloženom situačnom výkrese, ktorý je 
súčasfou projektovej dokumentácie a tvori prilohu tohto rozhodnutia. 
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3. Pred spracovanim d'alšieho stupfia PD je potrebné požiadať  o presné vytýčenie všetkých 
podzemných vedeni a zariadeni jednothvých správcov vedeni za ich odborného dozoru, dodržať  
prislušné STN, ochranné pásma jestvujficich vedenf a ich pripadné pripomienky dal-16 pri vytýčeni. 

4. Sfibeh a križovanie s dotknutými jestvujncimi vedeniami navrhnúť, ak nie je v d'alšich 
podmienkach uvedené inak, v súlade s STN 73 6005. V projektovej doktunentácii po 
predchddzajitcom vytýčeni, zdokumentovať  všetky dotknuté vedenia s vyznačenfin odstupových 
vzdialenostf od jednothvých vedeni, resp. miest napojenf. 

5. V d'alšom stupni PD preukázať  formou projektu organizácie výstavby spôsob uskutočnenia stavby 
s potrebnými plochami zariadenia staveniska, dopravným napojenim staveniska a nevyhnutnými 
zábermi. Pri návrhu minimalizovať  negatívne vplyvy uskutočlovania stavby na susedné pozemky, 
trvalé porasty a stavby. 

6. Nezasahovať  do vlastnickych, prip. iných práv k pozemkom dotknutým stavbou bez salasu ich 
majitera, správcu, neprimerane neobmedzovať  práva a právom chrdnené záujmy fičastnikov 
konania. 

7. Dodržať  podmienky Krajského pamiatkového nradu uvedené v stanovisku 6. KPUZA-
2019/17520-2/60195/KOP zo dila 29.07.2019 

• ak počas stavebných prác dôjde k akémukorvek archeologickému nálezu hmotnej alebo nehmotnej 
povahy, napr. objektu, kultúrriej vrstvy, zvyškov staršich architektúr, stavebného materiálu, 
hrobov, fmgmentov keramiky, pracovných nástrojov, minci alebo kostrových pozostatkov, je 
nevyhnutné nález okamžite ohlásiť  Krajskému pamiatkovétnu fradu Žilina, najneskôr na druhý 
pracovný deft po nájdeni a ponechať  ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým 
úradom 

• zabezpečiť  preukázaterným spôsobom oboznámenie s podmienkami zdvazneho stanoviska všetky 
subjekty zitčastfmince sa na realizácii stavby 

8. Dodržať  podmienky MDaV SR, útvar vedficeho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného 
hygienika žilina: 

• pred kolaudáciou stavby predložiť  na MDV SR, Útvar veditceho hygienika rezortu, oddelenie 
oblastného hygienika Žilina, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina na posúdenie z hradiska možného 
negativneho vplyvu na verejné zdravie návrh na vydanie zdväzného stanoviska na kolaudáciu 
stavby 

• pred uvedenim zariadenia do prevádzky predložiť  na MDV SR, Útvar vednceho hygienika rezortu, 
Námestie slobody 6. 6, 810 05 Bratislava, na posfidenie z hradiska možného negatívneho vplyvu 
na verejné zdravie návrh na vydanie rozhodnutia na uvedenie do prevádzky. K predmetnému 
návrhu je potrebné predložiť  protokol o objektivizácii intenzity elektromagnetického pora a 
výsledky merani spolu s výpočtom firovne expozície zamestnancov, resp. obyvaterov a 
prevádzkový poriadok zariadenia vypracovaný v rozsahu vymedzenom NV SR č. 209/2016 Z. z. o 
minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poru v zneni neskoršich predpisov 

9. Dodržať  podmienky Ministerstva obrany SR, agentúra správy majetku Banská Bystrica: 
• dodržať  plánovand technické a prevadzkové parametre stanice a nenarušiť  prevádzku 

rádiokomunikačných zariadeni vojenskej správy 

10. Dodržať  podmienky 00 Čadca - odbor starostlivosti o žP, uvedene 
v stanovisku č. OU-CA-OSZP-2019/010418 zo &la 24.07.2019: 
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• dodávater stavby, ktorý je zárovert pôvodcom odpadu bude odpad zhromažd'ovať  tak, aby 
nenarušoval estetický raz lcrajiny a podra potreby zabezpečf jeho okamžité zhodnotenie alebo 
zneškodnenie 

• nevyuliterné odpady budn zneškodnené skládkovanim na skládke, ktorá má udelený salas na 
prevádzkovanie v zmysle § 97 ods. 1 pism. a) zákona o odpadoch, prip. integrované povolenie v 
zmysle zákona 6. 245/2003 Z.z. o IPKZ v zneni neskoršich predpisov 

• investor stavby ku kolaudácii stavby zabezpeči doklady od predchádzajficeho držitel'a odpadov o 
spôsobe naldadania s odpadmi počas realizácie stavby a tieto predloži ku kolaudačnému konaniu 

v stanovisku č. OU-CA-OSZP-2019/010342-002 zo dŕia 24.07.2019: 
• v pripade finiku znečisťujúcich látok (ropné látky) počas realizácie stavby do povrchových vôd, 

podzemných vôd resp. do prostredia sítvisiaceho s vodou, je potrebné vykonať  opatrenia na 
ochranu v§d v zmysle § 41 ods.6 a 7 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách 

• pri sfibehu, alebo križovani vedenf s verejným vodovodom alebo verejnou kanalizáciou je potrebné 
dodržať  minimálne vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 Sfibehy inžinierskych sietí podzemných 
vedeni 

v stanovisku č. OU-CA-OSZP-2019/010320-004 zo diia 14.08.2019: 
• počas akýchkorvek prdc používať  existujnce komunikácie (lesná cesta) 
• ZS zrekonštruovať  podra predloženej projektovej dokumentácie 
• trasu elektrických prfpojok witiť  do pôvodného stavu 
• vegetačný a pôdný kryt (dnly) odobrat', uložiť  a po ukončeni výkopových prác spatne použiť  na 

povrchovit Apravu 
• niter oplotenia stavby zrealizovať  zelenou farbou 
• prebytočnn výkopovú zeminu neukladať  do alúvif miestnych tokov a na podmdčané lokality, aby 

nedošlo k zasypaniu pripadných biotopov európského alebo národného významu, v pripade, že 
prebytočná zemina nebude využitá v rámci dotknutej stavby, likvidovať  ju na riadenej sldádke 
TKO 

- 11. Dodržať  podmienky 00 Čadca, pozemkový a lesný odbor, uvedené v stanovisku č. OU-CA-PLO-
2019/010436-002 zo dňa 08.08.2019: 

• doriešiť  použitie pornohospodárskej pôdy na nepornohospodárske účely na čas kratši ako jeden 
rok v zmysle § 18 zákona č  220/2004 Z.z. v platnom zneni. 

12. Dodržať  podmienky SSD, a.s. uvedené v stanovisku 6. 4300101265-128 zo diia 16.05.2019 ako 
napr.: 

• odovzdávacie miesto a bod napojenia určujeme spfnacie a istiace prvky v poistkovej skrinke SPP2, 
ktorá bude umiestnená na podpemom bode v majetku SSD a.s. — rubovolný podperný bod z NN 
siete pripojenenj na vývod 6.2 z TS 233/ts/cadca u.krali.2 (vid'. mapa) 

• meranie elketriny bude umiestnené v RE umiestnenom na verejne prfstupnom mieste vzdialenom 
min. 2 m a max. 30 m od bodu pripojenia (stipa) 

• elektrický prfvod je súčasťou odberného elektrického zariadenia odberatera. Odberater je povinný 
mat' pted vybudovanfm elektrického prfvodu salasy majiterov dotknutých nehnuternostf, na 
ktorých bude tento elektrický pi-Nod umiestnený 

- 13. Dodržať  podmienky Lesy SR š.p. uvedené v stanovisku č. 18158/2019 zo dila 02.05.2019: 
• žiadater vyhotovi a predloži geometrický plan na odčlenenie telekomunikačnej inžinierskej stavby 

— stožiara ako podklid k trvalému vyňatiu z pinenia funkcii lesov 
• žiadater vyhotovi a predloži geometrický plán k trase vedenia NN kábla s vyznačenim ochranného 

pásma vedenia (ak je nevyhnutné), Ictorý bude slúžif ako podklad k zriadeniu vecného bremena 
• zemný NN kábel bude uložený v chráničke a dostatočne hlboko, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri 

hospodárskej činnosti OZ Čadca, miesto umiestnenia bude v teréne riadne označené 
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• dôjde k spineniu podmienok definovaných v § 5 zákona o lesoch 326/2005 Z.z. 
• budri spinené podmienky $ 7, § 8 zákona č. 326/2005 Z.z. do terminu vydania právoplatného 

stavebného povolenia 
• je potrebný suhlas ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka podra § 50 zákona 326/2005 

Z.z s vyriatfm pozemku 
• žiadater zabezpečf a následne predloli na OZ Čadca znalecký posudok na výpočet nahrady za 

obmedzenie vlastnickych práv podra § 35 Zákona č. 326/2005 Z. z. a na jeho základe dôjde k 
dohode o výške finančnej narady za obmedzenie vlastnickych práv pre OZ Čadca 

• vlastnik stavby uzatvorf najomml zmluvu so štanym podnikom Lesy Slovenskej republiky na 
pozemok, na ktorom bude postavený stožiar na parcele CKN odčlenenej geometrickým plánom, do 
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 

• dôjde k dohode o náhrade za zriadenie vecného bremena v trase vedenia NN kábla do 
nadobudnutia právoplatnosfi kolaudačného rozhodnutia 

• začiatok a harmonogram všetkých terénnych prác bude v dostatočnom predstihu oznámený Lesnej 
správe Čadca a to vediicemu LS Čadca Milanovi Franekovi, telef6n: 0918 335 040 

• pripadné odstránenie krov, lesných drevin a iných porastov na mieste stavby stožiara a v trase 
vedenia je možné realizovat až po odsthlaseni s vedricim Lesnej správy Čadca 

• výkopovč  práce je potrebné zabezpečit tak, aby nedošlo k nadmernému zosuvu pôdy, aby nedošlo 
k poškodeniu okolitých lesných porastov a majetku vo vlastMetve Lesov SR (uskladriovanie 
materiálu, znečisťovanie, vyparovanie a pod.) 

• vlastml stavby je povinný dodržat' ustanovenia § 33 zákona č. 326/2005 Zb., je povinný na 
pozemkoch dotknutých výstavbou vykonať  opatrenia, ktorými zabezpečf stavbu pred škodami, 
ktoré by mohlo spôsobit najmä zosrivanie pôdy, padanie kameriov, stromov a lavfn z lesných 
porastov 

• objekt stavby bude zabezpečený proti vzniku požiaru tak, aby sa vylričila možnost vzniku lesného 
požiaru 

• vlastm'k pozemkov nebude niest' zodpovednost za škody, ktoré môžu byt spôsobené na predmetnej 
stavbe 

• akékorvek poškodenie záujmov Lesov SR š. p. a pripadne vzniknutá škoda v dotknutej lokalite 
bude riešená v súlade s platnými právnymi predpismi 

14. Dodržať  podmienky Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja uvedené v stanovisku č. 
010/2019/SAUCCA-24 zo dria 17.10.2019: 

• realizáciou pretláčacfch prác nesmie dôjsť  k narušeniu vozovky cesty a jej súčasti 
• pretláčanie cestného telesa realizovať  kolmo na os cestnej komunikácie, hlbka pretlaku bude mm. 

1,2 m od nivelety zeleného pásu 
• štartovaciu a montážnu jamu osadiť  mimo cestné teleso, minimálne 1,0 m za hranicu cestného 

pozemku 
• výkopovri zeminu z pretlaku, štartovacej a montanej jamy umiestniť  mimo cestné teleso a 

nepoužiť  na spätný zásyp 
• po zrealizovanf prác musia byt' terénne ripravy uvedené do pôvodného stavu a zachovand funkčné 

odvodnenia cestného telesa 
• v pripade, že by bol nevyhnutný zásah do vozovky cesty za ričelom zriadenia prfpojky, je potrebné 

tom vopred pfsomne informovať  správcu cesty 
• v pripade, že vplyvom realizácie pripojky dôjde k poškodeniu vozovky, príp. jej sričastf, je žiadater 

povinný zabezpečiť  opravu na vlastné náklady v rozsahu, ktorý tied SC ZSK, závod Kysuce. 
• v pripade stavebných Aprav cesty, pri živelných pohromách, pri ktorých bude potrebná prekládka 

pripojky, náklady ,spojené s preldádkou bude znášať  žiadater, resp. budrici uživater v pinom 
rozsahu 

• práce spojené s realizáciou prípojky nesmri obmedziť  plynulosť  a bezpečnosť  cestnej premávky na 
ceste 



e.sp. VD/3952/2019/Mu - t.z. VD/42674/2019/Mu 	str. 5 

• počas realizácie prác zabezpečiť, aby nedochádzalo k mečisťovaniu cesty. V pripade mečistenia 
cesty stavebnik zabezpeči jej bezodkladné vyčistenie na vlastné náklady. V pripade, že stavebnik 
nevyčisti cestu, vykoná tak SC žSK, závod Kysuce na náklady stavebnika 

• termin výkonu prác je žiadater povinný ohlásif pracovnikovi SC ŽSK, závodu Kysuce vopred 
(mob.: 0918 370 207, e-mail: tsuca.sczsk@vuczilina.sk)  

• záručná lehotu na práce spojené so zásahom do cestného telesa požadujeme 60 mesiacov odo dria 
pfsomného prevzatia prác správcom cesty. Po dobu trvania záručnej doby je žiadater povinný 
zabezpečif priebežne a bez meškania odstraňovanie porfich na ceste vzniknutých v cliisledku 
realizacie stavby 

• ukončenie prác ohlási stavebnik pisomne zástupcovi SC ŽSK, závod Kysuce do troch &if od ich 
ukončenia 

• práce zasahujúce do cesty realizovaf v mesiacoch april až okt6ber kalendárneho roka 
• v pripade potreby pre price na cestách v správe SC ŽSK stavebník požiada Okresný úrad Čadca, 

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii o vydanie potrebnych povolenf 
• v pripade potreby označenia miesta dočasným dopravným značenim (d'alej iba „DDZ") počas 

vykonu stavebných prác si zabezpeči žiadater na vlastné náklady. DDZ musi bye odsúhlasené 
Okresným riaditerstvom Policajného zboru, Okresným dopravnym inšpektorátom v Čadci 

• SC ŽSK si vyhradzuje právo toto stanovisko kedykorvek zmenif alebo dopinif 

Rozhodnutie o námietkach fičastnikov konania: 
V priebehu územného konania neboli zo strany fičastnikov konania vznesené žiadne námietky ani 
pripomienky. 

K stavbe sa vyjadrili dotknuté orgány: 
Dopravny úrad Bratislava, Energotel Žilina, Krajský pamiatkovy úrad Žilina, Lesy Slovenskej 

republiky š.p. Čadca, Ministerstvo obrany SR Banská. Bystrica, Ministerstvo vnútra SR Banská 
Bystrica, NASES Bratislava, Okresné riaditerstvo Hasičského a záchrarmého zboru v Čadci, Okresný 
úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Okresný úrad Čadca - odbor 
starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Čadca - pozemkový a lesný odbor, Orange Slovensko 
Bratislava, Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina, Slovak Telekom a.s.žilina, SPP - 
distribúcia, a.s. Bratislava, Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, TOWERCOM, a.s. Bratislava, 
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.Bratislava, Žilinský samosprávny kraj - odbor dopravy a 
regionálneho rozvoja Žilina 

Rozhodnutie o námietkach fičastnikov konania: 
V priebehu územného konania zo strany fičastnikov konania a dotknutych orgánov štátnej 

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

Toto rozhodnutie plati v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 2 roky odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti. Nestrati však platnosf, ak v tejto lehote bude podaná žiadosf o vydanie stavebného 
povolenia. 

Stavba .nie je v kolizii s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (ĹJPN mesta 
Čadca) schválenou uznesenim mestského zastupiterstva č. 96/2007 na zasadnuti dňa 27.07.2007. 

ODÔVODNENIE 

Mesto Čadca obcrilalo od navrhovatera: 02 Slovalcia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, 
Ictorého zastupuje TeleDat komunikačné systémy s.r.o., Sládkovičova 20, 974 05 Banská Bystrica, 
návrh na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu: „Záldadňová stanica CACAD 
stožiar 02 Slovakia, s.r.o. a NN elektrická pripojka" na pozemkoch register "C" parc. č. 15096, 
4590/1, 5138/1, 5057, 5137/1, 5136 v katastrálnom územi Čadca. 
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Mesto Čadca, ako prislušný stavebný Arad, podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovani a stavebnom poriadku v platnom znenf /stavebný zákon/ v súlade s § 36 stavebného zákona 
oznámilo dria 07.10.2019 začatie územného konania všetkýrn známym účastnikom konania 
a dotknutým orgánom a dria 30.10.2019 vykonalo ústne konanie spojené s miestnym zisťovanim. 
Ostatným účastnikom bolo konanie oznámené verejnou vyhláškou podra § 26 ods. 2 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konanf. 

V uskutočnenom územnom konani bol návrh na vydanie územného rozhodnutia preskúmaný 
z hradfsk uvedených v ustanovenf § 37 ods. 2 stavebného zákona a prejednaný s fičastnikmi konania 
a dotknutými orgánmi. 

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

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podra § 37 stavebného zákona a zistil, že 
jej umiestnenie zodpoveda hradiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hradiskám 
neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. 

Toto rozhodnutie stráza platnosť  dňom, ked' stavebnému úradu bude doručené oznámenie 
navrhovatera alebo jeho prdvneho nástupcu o torn, le upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie 
vzťahuj e. 

Stavba nie je v kolfzii s platnou úzernno - plánovacou dokumentáciou mesta (fJPN mesta 
Čadca) schválenou uznesenim mestského zastupiterstva č. 96/2007 na zasadnutf &la 27.07.2007. 

POUČENIE 

Podra § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani v zneni neskoršich predpisov možno 
proti tomuto rozhodnutiu podat' do 15 dni odo dňa jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa: 
Mestský Arad, oddelenie dopravy, OP a SP, Nimestie slobody 30, 022 27 Čadca/. Toto rozhodnutie nie 
je možné preskúmať  súdom podra zákona 6. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v zneni zákona č. 
424/2002 Z.z., pokiar nebol vyčerpaný riadny opr 	• ostriedok. 

Prfloha pre navrhovatera: 
• overená projektová dokumentácia pre územné konanie 

Dorn& sa: 
Účastnici konania 
1. TeleDat komunikačqé systémy s.r.o., Sládkovičova súp. 6. 20, 974 05 Banská Bystrica 
2. 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
3. vlastnici susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnicke práva môžu byt' rozhodnutim priamo 
doticnuté v lokalite Čadca — Čadečka - doručuje sa verejnou vyhláškou podra § 36 ods. 4 stavebného 
zákona 
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Nakorko sa jedná o líniovú stavbu s verkým počtom účastnikov konania, tymto sa rozhoidnutie 
doručuje verejnou vyhláškou § 42 ods. 2 stavebného zákona. Rozhodnutie musi byt' vyvesené po dobu 
15 dni na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci. 

Dotknuté orgány 
1. Dopravny úrad, Letisko M. R. štefánika, 823 05 Bratislava 
2. Energotel, J. Milca súp. 6. 44, 010 01 Žilina 
3. TOWERCOM, a.s., Cesta na Kamzik súp. 6. 14, 831 01 Bratislava 
4. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševcenkova súp. č. 36, 851 01 Bratislava 
5. Orange Slovensko, a.s., Metodova slap. č. 8, 821 08 Bratislava 
6. NASES, BC Omnipolis, Trnavská cesta súp. 6. 100, 821 01 Bratislava 
7. Krajsky pamiatkovy úrad Žilina, Marianské námestie sap. 6. 19, 010 01 Žilina 
8. Ministerstvo obrany SR. Agentúra správy majetku, ČSA súp. 6. 7, 832 47 Banská Bystrica 
9. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, ul. 9. mája súp. č. 1, 974 86 Banská 
Bystrica 
10. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného 
hygienika Žilina, Hviezdoslavova súp. 6. 48, 010 01 Žilina 
11. Lesy SR, š.p., Odštepný závod Čadca, E. Podjavorinskej súp. č. 2207, 022 01 Čadca 
12. Regionálny úrad zdravotnictva Čadca, Palárikova 1156, 022 01 Čadca 
13. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku súp. č. 4, 022 01 Čadca 
14. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova sap. 6. 91, 022 01 Čadca 
15. Okresný úrad Čadca, pozemkovy a lesny odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca 
16. Okresný úrad Čadca, odbor cest. dopravy a poz. komunikácii, Palárikova súp. 6. 91, 022 01 Čadca 
17. žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a reg. rozvoja, Komenského sap. 6. 48, 011 09 Žilina 
18. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 žilina 
19. Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštová súp. č. 1, 010 01 Žilina 
20. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava 
21. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke sap. 6. 2927/8, 010 47 Žilina 
22. MsU čadca, referát správy majetku 
23. MsÚ Čadca, odd. ŽP 

Toto rozhodnutie musi byt' vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledn 'y 
deň  lehoty vyvesenia je dňom doručenia. 

VYVESENt DNA. 	 ZVESENt DNA. 	  

Pečiatka a podpis orgánu, ktory potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

Správny poplatok podra zákona č! 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskodich predpisov položky 59 pism. a ods. 2 vo 
q§ke 100.00 £ bol zaplatený.  
Tel.: 041/4332301-4 IČO: 313971 	Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca 	E-mail: sekretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIČ: 2020552974 Č. 6.: 7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadca.sk   
Adresa: Mestsky úrad Cadca, Nárnestie slobody 30. PSC: 022 01 
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