
MES TO Č ADCA 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca  

Č. j.: VD/1020/2021/Ja 	 V čadci dňa 20.05.2021 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný Arad 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 
stavebnom konani preskúmal podra § 62 stavebného zákona žiadosf o stavebné povolenie, ktorú dňa 
16.12.2019 podal 

Proxima, a.s., Vojtecha Tvrdiho 784/5, 010 01 Žilina 

(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto preskúmania vydáva podra § 66 stavebného zákona 

stavebni povolenie 

na stavbu 

Bytovy dom s polyfunkciou 

(d'alej len "stavba") na pozernkoch register "C" pare. 6. 393/2, 396/1 v katastrálnom zemí Čadca. 

Stavba obsahuje: 

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie rieši výstavbu bytového domu s polyfunkciou, na 
pozemkoch parc. Č. CKN 393/2, 396/1 v katastrálnom územi Čadca. Navrhovaná stavba bude 
zložená zo 4 samostatných blokoch spojených štitovými stenami, Ictoré budú mat' 3 nadzemné 
podlažia a obytnd podkrovie. Priestory na 1. nadzemnom podlaží budfi určené pre obchodné 
prevádzky. Na 2. a 3. nadzemnom podlaži a v podlcrovi bude v každom bloku 8 bytových 
jednotiek. Súčasfou stavby sú pripojky inžinierskych sietf (el. NN pripojka, vodovodná pripojka, 
splašková kanalizačná pripojka, dažd'ová kanalizácia). 

iditkové plochy pre každý samostatný blok: 

1.NP - obchodný priestor: 177,01 m2  

2.NP - byt č. 1: 71,48 m2  

byt č. 2: 44,57m2  

byt č. 3: 71,48m2  

3.NP - byt č. 4: 71,48m2  

byt 6. 5: 44,57m2  

byt 6. 6: 71,48m2  

podkrovie - byt Č. 7: 93,36m2  

byt č. 8: 93,73m2 
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Objektovi skladba povorovanej stavby: 

- 	SO 01 - bytový dom s polyfunkciou 
SO 03 - prfpojky inžinierskych sietf (vodovod, kanalizácia, dažd'ová kanalizácia, el. NN sief) 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konani, ktorn 
vypracoval ARCHEKTA, s.r.o., Ing. Stanislav Mikovčák, 17. novembra 2868, 022 01 Čadca a 
ktorá je prilohou tohto rozhodnutia, pripadné zmeny nesmú byf vykonand bez predchádzajficeho 
povolenia stavebného riradu. 

2. Napojenie stavby na inžinierske siete: 

zásobovanie vodou — je riešené navrhovanou vodovodnou prfpojkou z verejného vodovodu , podra 
PD odsithlasenej správcom siete SEVAK, a.s. dria 27.03.2018 pod Č. 019000862/Aka a overenej 
v stavebnom konani 

odvádzanie splaškových vôd — je riešené kanalizačnou pripojkou do verejnej kanalizácie, podra PD 
odsalasenej správcom siete SEVAK, a.s. dria 27.03.2018 pod 6. 019000862/Aka a overenej 
v stavebnom konani 

napojenie na elektrickít energiu — je riešené navrhovanou el. NN pripojkou podra projektovej 
dokumentácie odsíthlasenej správcom siete Stredoslovenská distribučna, a.s. dria 16.12.2019 pod 
Č. 4600041976 a overenej v stavebnom konani 

vykurovanie - zdroj tepla na vykurovanie a zásobovanie teplou fflitkovou vodou bude riešené 
teplovodnou pripojkou z centrálnej teplárne umiestnenej mimo riešených objektov. Stavebnik do 
doby kolaudácie riešených bytových domov musi preukázaf povolenie a kolaudačné rozhodnutie 
teplovodnej pripojky. 

3. Pri uskutočriovani stavby je nutné dodržiavaf predpisy týkajAce sa bezpečnosti práce a technických 
zariadenf, najma vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujit podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi sítvisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činnosti a dbat' na ochranu zdravia a osôb 
na stavenisku. 

4. Pri stavbe buck' dodržand 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 schopnost'ou pohybu a orientácie, ktoré upravujít 
požiadavky na uskutočnenie stavieb a prislušné technickd normy. 

5. Počas výstavby budit dodržané všeobecnd technické požiadavky na uskutočriovania stavieb 
v zmysle § 48 stavebného zákona. 

6. Stavba bude ukončená najneskôr do 5 rokov odo dria nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 

7. Na stavbu budít použité stavebné výrobky, ktoré spiriajít podmienky osobitných predpisov. 

8. Dald'ové vody zo stavby budit likvidovand na pozemku stavebnika tak, aby nespôsobovali škody 
na susedných pozeinkoch a nehnuternostiach. 

9. Stavebnik zabezpeči vytýčenie priestorovej polohy podra rozhodnutia o umiestneni stavby 
právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou. 

10. Stavebnik je povinný podra § 43i ods. 3 pism. b) stavebného zdkona označif stavenisko 
s uvedenim potrebných ítdajov o stavbe a Ačastnikoch výstavby. 
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11. Stavebnik pred začatim stavebných prác zabezpečf presné vytýčenie všetkých podzemných vedenf 
a zariadenf, ich pripadma ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich 
správcov. 

12. Stavebnik je povinný oznámiť  stavebnému úradu termin začatia stavby. 

13. Stavba bude uskutočkiovaná dodávatersky. Stavebnik je povinný nahlasiť  stavebnému úradu 
zhotovitera stavby najneskôr pred začatim stavby. Za odborné vedenie uskutočilovania stavby 
bude zodpovedný zhotoviter. 

14. Dodržať  podmienky SEVAK, a.s. uvedené v stanovisku č. 019000862/AKa zo &la 27.03.2018: 

Pre existujúci objekt na parc.č. 396/1 v k.ú. Čadca, ktorý bude asanovaný, evidujeme OM: 10 108-
240 na odberatera BYTY Čadca, s.r.o. (vodné + stand + zrážky). Fakturačný vodomer DN 25 
Qn=6m3/h je umiestnený vo vodomemej šachte. Existujúce odberné miesto bude zrušené. 

ExistujAca vodovodná prfpojka bude zrušená a existujúci vodomer demontovaný. Samotné 
odpojenie v mieste pripojenia VP na verejný vodovod je podmienené vybavenim „Žiadosť  o 
zrušenie pripojenia vodovodnej pripojky" v Zákaznickom centre SEVAK a.s. Odpojenie VP a 
demontaž vodomemej zostavy s fakturačným vodomerom Vám na základe objednávky zrealizujú 
pracovnici našej spoločnosti. 

Exitujúca kanalizačná pripojka, ktorá sa v dĺžke 10,0m plánuje využívať  aj pre navrhovaný Bytový 
dom s polyfunkciou, bude vo vzdialenosti 10,0m od bodu napojenia na VK odpojená a 
zablendovna. 

Odsúhlasujeme material vodovodnej pripojky z rúr HDPE 100 SDR 11 PN16 D 63x5,8 mm (DN 
50 mm). Potrubie klásť  v sklone min. 3,0%o v nezamŕzajúcej hĺbke. 

Na základe predloženého výpočtu vody Vám bude na meranie spotreby pitnej vody osadené 
meradlo DN 25 Q3=10,0 m3/hod. Tento fakturačný vodomer a navŕtavacf pas dodá naša 
spoločnosť. Nakup podrulných meradiel pre jednotlivé polyfunkčné bloky, ich prevadzku a 
rozúčtovávanie si zabezpeči investor stavby na vlastné náldady. 

Odsúhlasujeme bet6novú vodomernú šachtu s vnútornými rozmermi 1400x2050/1800mm. V 
strope požadujeme zriadif vstupný komin min výšky 400mm so zabudovanou kapsovou stúpačkou. 
Zvislé vzdialenosti stúpačiek vo VŠ musia zodpovedať  požiadavkam BOZ (300mm). Stapadla a 
dno vo VŠ realizovať  s protišmykovou úpravou. Pre zabezpečenie nezamfzajúcej hibky mug byt' 
šachta v teréne osadená tak, že bude zasypaná až po hornú úroveri vstupného komina. 

Potrebu pitnej vody pre zasobovanie polyfunkčných blokov I. až IV. (etapa I.) zabezpečfme iba do 
kapacity vodovodnej pripojky, prietočného rrmožstva fakturačného vodomeru a tlakových pomerov 
v danej lokalite. Podmienka platf tiež pri použiti tlakových splachovačov a iných tlakových 
vnútomých zdravotechnických zariadeni. 

Pre hodnotenie dodávky vody (kvality, množstva a tlaku vody) pre riešený Blok „I" a Blok „IV" 
bude vzhradom na dižku pripojky 38,0m a 36,0m rozhodujúce miesto - bod napojenia na verejný 
vodovod. Z dôvodu zabezpečenia dodávky hygienicky nezávadnej vody odporúčame výmenu 
naakumulovanej vody v potrubi realizovať  odpúšťanim cez uzaver (kohútik) na VP a osadenim 
zariadenia na dodatočnú dezinfekciu vody. 

Na potrubie VP odporúčame uložif vyhradavaci vodič  typ CYKY 2x2,5rnm2, resp. AYKY 
2x4mm2. Vodič  vyviesť  do traťových šupatok až k poklopom s dostatočnou vôľou. Napojenie na 
jestvujúci vodič  musf byt' vlhkotesné (použif zmršťovaciu pasku). 

V zmysle STN 75 5401 61. 31 a STN 75 6101 61. 7.6.13 musi byť  pri súbehu a križovanf hlbšie 
uložené potrubie dopravujúce zdravotne škodlivé látky (KP) ako vodovodné potrubie na pitnú 
vodu. Ak dôjde ku križovaniu KP s VP, musf sa vykonať  také technické opatrenie, ktorým sa 
zamedzi možnosti kontaminácie pitnej vody odpadovou vodou, napr. dat' vodovodnú pripojku do 
ocerovej chráničky. 
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Odsalasujeme materiál splaškovej kanalizačnej pripojky PVC SN8 DN 150 (min. sklon 20%o). 

Funkčnosť  časti existujíicej KP z asanovaného objektu, ktorá sa bude nad'alej využivat' 
požadujeme prevent' prevádzkovou slulškou a na jej základe navrhnúť  pripadnd rekonštrukciu KP 
až do bodu zaústenia do verejnej kanalizácie. 

Do verejnej kanalizácie PVC DN 300 bude možné zanstiť  len splaškové odpadové vody. Kvalita 
vypiišťaných odpadových vôd musi zodpovedať  stanoveným limitom znečistenia uvedených vo 
Vyhláške 6.55/2004 Z.z. 

V pripade odkanalizovania priestorov suterénu nehnuternosti resp. priestorov umiestnených pod 
firovfiou poklopov na VK je nutné v zmysle STN-EN 13564-1 tieto priestory zabezpečif vhodným 
zariadenim zabratiujficim zaplaveniu z kanalizačných potrubi. 

Lôžko hr.150mm a obsyp hr. 300mm nad potrubie pripojok musi byt' zrealizovaný pieskom resp. 
štrkopieskom s verkosťou zŕn max. 8mm. 

Nakorko bude časť  KP a RŠ spoločná pre polyftmkčné bloky „I" až „IV" žiadame k žiadosti o 
zriadenie KP doložiť  pisomma dohodu o spoločnom uživani kanalizačnej pripojky a Rš medzi 
vlastnikmi nehnuternosti, pre ktoré sa KP a RŠ zriadia. 

Fakturácia vodného a stočného bude vykondvand na základe osadeného hlavného falcturačného 
meradla v správe a majetku SEVAK a.s. žilina. 

Samotné napojenie na verejný vodovod a splaškovil kanalizaciu je podmienené vybavenim 
Žiadosti o zriadenie vodovodnej pripojky a Žiadosti o zriadenie kanalizačnej pripojky a podpisom 
zmluvy na dodávku pitnej vody a odvedenie splaškových odpadových vôd. Tlačivá a potrebné 
informácie pre zriadenie VP a KP poskytne prislušný zamestnanec SEVAK a.s., na Zákaznickom 
centre. 

Stavebnik pred zahájenim zemných prác požiada o vytýčenie podzemných vedeni, ktoré sa 
nachddzajil v záujmovom fizemi a zabezpeči, aby pri realizácii VP a KP bola dodržaná STN 73 
6005 pri síibehu a križovani VP a 1(13  s ostatnými vedeniami. 

Napojenie vodovodnej pripojky na verejný vodovod vykonajú pracovnici našej spoločnosti z 
materiálov použivaných v podmienkach našej spoločnosti. Vykondvať  zásahy na zariadeniach 
verejného vodovodu a kanalizácie nie je cudzim dovolené. Tieto zásahy môžu vykonávať  len 
osoby určené prevádzkovaterom vodovodu a kanalizácie. 

Pred zásypom vodovodnej a kanalizačnej pripojky požadujeme prizvať  našich pracovnikov ku 
kontrole stavu vykonaných prác a umiestneniu vodomernej a kanalizačnej šachty. Celá kanalizačnd 
pripojka musi byt' vybudovaná ako vodotesná. Sktišky vodotesnosti vykonať  podra STN EN 1610 
a tlakové skilšky vodovodnej pripojky vykonať  podra STN EN 80. 

V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizácidch vlastnik 
vodovodnej a kanalizačnej pripojky je povinný zabezpečif opravy a ildržbu vodovodnej a 
kanalizačnej pripojky na vlastné náklady. 

15. Dodržať  podmienky Stredoslovenskej distribučnej, a.s. uvedené v stanovisku Č. 4600041976 zo 
&la 16.12.2019: 

V predmetnej lokalite katastra tadca, KN-C 393/2; 396/1 sa nachadzajú energetické zariadenia v 
majetku SSD, a.s. — kdblové NN podzenuté vedenie a Arleta NN. Upozoniujeme na vyskyt NN 
vzdušného vedenia nadzemného a podperných bodov v okolf daných parciel. Zakresleml 
orientačml trasu vedeni v majetku SSD Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prflohu tohto 
vyjadrenia. (červenou prerušovanou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou pinou VN vedenia 22kV 
podzemné zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné, zelenou pinou NN podzeinné) 

Od uvedených energetických zariadenf žiadame dodržať  ochranné pásmo v zmysle zákona 
251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podra prislušných noriem STN. (VN vzdušné vedenie 
22kV od krajného vodiča na každil stranu 10.metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na 



t.sp. VD/1020/2021/Ja - C.z. VD/31683/1020/2021/Ja 	str. 5 

každú stranu 1.meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1.meter) Pri realizácii 
výkopových prác, žiadame neporušiť  celistvosť  uzemriovacej sústavy. 

Toto vyjadrenie má len informativny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej 
trasy podzemných vedeni potrebné fyzicky ju vytýčiť. 
Presnú trasu v pripade podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na záldade objednávky 
smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatelgssd.sk  vytýči určený pracovnik SSD. 

Pri manipulácii mechanizmami v blizkosti elektroenergetických zariadeni SSD, ako aj pri prácach 
v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blizkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednat' postup 
prác na stredisku fidržby Čadca. 

Pred zahrnutim dotknutých energetických zariadeni v majetku SSD musi realizátor prizvať  
zástupcu SSD z prislušného strediska Održby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do 
stavebného dennika, pripadne na kópiu tohto vyjadrenia. 

V súbehu a križovani zemných káblových vedeni žiadame dodržať  manipulačný priestor min. 
lmeter na každú stranu. V opačnom pripade pri opravách a rekonštrukciach našich zariadeni 
nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia. 

Zároveri si Vas dovorujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachadzať  aj vedenia tretich 
osôb. 

16. Dodržať  podmienky Okresného úradu Čadca - odbor starostlivosti o životné prostredie uvedené 
v stanovisku č. OU-CA.OSZP-2019/002868 zo dria 13.02.2019: 

- 	Podra§ 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu je pravnická, alebo fyzická osoba - 
podnikater, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Pôvodca odpadu zodpovedá za 
nakladanie s odpadmi podra tohto zákona a piní si povinnosti podra § 14 zákona o odpadoch. 

- 	Dodávater stavby, ktorý je zároveŕi pôvodcom odpadu bude odpad zhromažd'ovať  tak, aby 
nenarušoval estetický raz krajiny a podra potreby zabezpeči jeho okamžité zhodnotenie alebo 
zneškodnenie. 

- 	Nevyužiterné odpady budú zneškodnené sIdadkovanim na skládke, ktorá ma udelený salas na 
prevádzkovanie v zmysle § 97 ods. 1 pism. a/ zákona o odpadoch, prip. integrované povolenie 
v zmysle zákona Č. 245/2003 Z.z. o IPICZ v zneni neskoršich predpisov. 

- 	Investor stavby ku kolaudácii stavby zabezpeči doklady od predchadzajficeho držitera odpadov 
o spôsobe naldadania s odpadmi počas realizácie stavby a tieto predloži ku kolaudačnému konaniu. 

17. Stavebnik je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prác na objekte udržiavať  v čistote 
miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistiť  po každom znečisteni. V pripade 
ich poškodenia stavebnými strojmi je povinný tieto na vlastné náldady a okamžite uviesť  do 
pôvodného teclulického stavu. 

18. Stavebnikovi buck' ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác 	iba 
pozemky, ktoré sú v jeho vlastnictve. V prfpade potreby zásahu do verejných plôch a miestnej 
komunikácie v súvislosti so stavebnými prácami na predmetnej stavbe je stavebnik povinný pred 
realizáciou vyžiadať  si sailas MsfJ v Čadci, referát dopravy. 

19. Stavebnými prácami nezasahovať  do vlastnickych, príp. iných pray k pozemkom doticnutým 
stavbou bez salasu ich majitera, spravcu, neprimerane neobmedzovať  prava a pravom chranené 
záujmy fičastnikov stavebného konania. 

20. Po ukončeni stavby je stavebnik povinný pozeinky dotknuté stavbou uviesť  do pôvodndho stavu a 
pripadné vzniknuté škody uhradiť  vlastnikom resp. užívaterom podra všeobecných predpisov o 
nahrade škody 

21. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 
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Spôsob doterajgieho využitia pozemkov: 

CKN 393/2, 396/1 - zastavaná plocha a nádvorie 

K stavbe sa sthlasne vyjadrili dotknuté orginy: 

- 	MA:1 - refer& dopravy; Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie; 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.; Stredoslovenská distribučná, a.s.; Mestská teplárenská 
spoločnosť  a.s.; Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci 

Rozhodnutie o mimietkach fičastnikov konania: 

- 	v priebehu konania neboli zo strany Ačastnikov konania vznesené žiadne námietky ani 
pripomienky 

Odavodnenie: 

Dria 16.12.2019 podal stavebnik Proxima, a.s., Vojtecha Tvrdého 784/5, 010 01 žilina žiadosť  o 
vydanie stavebného povolenia na stavbu „Bytový dom s polyfunkciou" na pozemkoch register "C" 
pare. č. 393/2, 396/1 v katastrálnom Azerni Čadca. Uvedeným driom bolo začaté stavebné konanie. 
územné rozhodnutie o umiestneni stavby bolo vydané Mestom Čadca dria 25.05.2018 pod č.sp. 
VD/6503/2017/Ja. 

Stavebný Arad oznámil začatie stavebného konania všetkým ználnym ačastnikom konania a dotknutým 
orgánom a organizáciám. Na prerokovanie žiadosti súčasne nariadil Astne pojednávanie spojené 
s miestnym zisťovanim na 30.03.2021, o výsledku ktorého bol spisaný záznam. 

Zároveri stavebný Arad upozornil Ačastnikov konania a dotknuté orgány, že si svoje námietky 
a pripomienky môžu uplatniť  na tunajšom stavebnom úrade najneskôr na tomto pojednávani, inak sa 
na ne nebude prihliadať. 

Stavebný Arad v uskutočnenom správnom konani preskurnal predloženú žiadosť  z hradisk 
uvedenýchv § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s Ačastniluni konania a s doticnutými orgánmi a 
organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo uživanim nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným 
zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. 

Stanoviská oznámili: 

- 	Mst1 - referát dopravy; Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie; 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.; Stredoslovenská distribučná, a.s.; Mestská teplárenská 
spoločnosť  a.s.; Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci 

Stavebný Arad zaistil vzájomný salad predložených stanovisk dotknutých orgánov a organizácii 
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastnikov a správcov pre 
napojenie do sieti technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto 
rozhodnutia. 

tJčastnici konania: 

- 	Proxima, a.s., ARCHEKTA, s.r.o., vlastnici susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnicke 
alebo ind práva môžu byt' navrhovanou stavbou priamo dotknuté 

Námietky fičastnikov neboli v konani uplatnené. 

Projektová dokumentácia stavby spiria všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky 
Azemného rozhodnutia o umiestneni predmetnej stavby. Stavebný Arad v priebehu stavebného konania 
nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný Arad preto rozhodol 
tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
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Upozornenie: 

Stavebné povolenie stráca podra § 67 stavebného zákona platnost', ak sa s uskutočnenim stavby 
nezačne do 2 rokov odo cilia nadobudnutia právoplatnosti. 

So stavbou nesmie byt' začaté, pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosf(§ 52 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v zneni neskor§ich predpisov). 

Poučenie o odvolani: 

Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani možno podat' 
odvolanie v lehote 15 dni odo dila jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský Arad v Čadci, 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. V zmysle § 47 ods. 4 zákona Č. 71/1967 Zb. v platnom zneni je 
toto rozhodnutie preskamaterné stIdom po vyčerpani riadnych opravných prostriedkov. 

 

ng. M' n GURA 
pri 	tor mesta 

 

Poplatok: 

Správny poplatok podra zákona Č. 145/1995 Z.z. o sprdvnych poplatkoch v zneni neskor§ich predpisov 
položky 60 pism. g vo výške 800.00 6 bol zaplatený. 

Prfloha: 

- 	overená projektová dokumentácia /pre stavebnika/ 
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Toto rozhodnutie mug byr vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dig, posledný deň  
vyvesenia je dňom doručenia 

Vyvesené dria:  02/1 * 	dum Zvesené dria: 	  

MESTO 'ADCA 
-61- 

• 
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesb •e rozhodnutia. 

Dorn& sa: 

I'Mastnici konania 
1. Proxima, a.s., Školská súp. Č. 40, 022 01 Čadca 
2. ARCHEKTA, s.r.o., 17. novembra sap. Č. 2868, 022 01 Čadca /projektant/ 
3. vlastnici susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnicke alebo iné práva môžu byt' navrhovanou 
stavbou priamo dotknuté - doručuje sa verejnou vyhláškou podrôa § 61 ods. 4 stavebného zákona 

Dotknuté orgány 
4. Mestská teplárenská spoločnosf a.s., Palárikova sítp. Č. 88, 022 01 Čadca 
5. MsÚ Čadca, referdt dopravy 
6. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku súp. č. 4, 022 01 Čadca 
7. Okresný &ad Čadca, odbor starostlivosti o Iivotné prostredie, Palárikova súp. Č. 91, 022 01 Čadca 
8. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta sítp. č. 1960, 010 57 Žilina 
9. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 žilina 
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Fax: 041/4302218 	DIt: 2020552974 Č. 6.: 7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadca.sk  
Adresa: Mestský firad Čadca, Niunestie slobody 30, PSt: 022 01 
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