
MES TO Č  ADC A 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca 

Č. j.: VD/2184/2020/Ja 	 V Čadci dňa 16.07.2020 

trJZEMNÉ ROZHODNUTIE 

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 dzemnom konani posúclil podra § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestneni stavby, 
ktorý dria 30.03.2020 podal 

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 
ktorého zastupuje TTL Group, s.r.o., Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou, 
ktorého zastupuje Vojtech Zajac, Za trarou 606/4, 031 04 Liptovský Mikuláš 

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

rozhodnutie o umiestneni stavby 

Verejná elektronická komunikačni sier OK- MVSR OR PZ, Palárikova 977 

(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" pare. č. 538/3, 1693/1, 1703/2, 1705, 1839/1, 1839/4, 
1847/1 v katastrálnom fizemi Čadca. 

Popis stavby: 

Projektová dokumentácia rieši umiestnenie stavby verejnej elektronickej komunikačnej siete 
OK-MVSR OR PZ, Čadca, Palárikova 977 , ktorá rieši optické pripojenie objektu ORPZ v Čadci 
na Palárikovej ulici 977/25 v katastrálnom dzemi Čadca na existujtku siet' ST novým optickým 
káblom pre zlepšenie prenosových parametrov s následným umožnenim poskytovania 
vysokorýchlostnych služieb. 

Objektová skladba: 

- stavba je navrhnutá do jedného prevádzkového sdboru 

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená na pozemlcu register "C" parc. č. 538/3, 1693/1, 1703/2, 1705, 1839/1, 
1839/4, 1847/1 v katastrálnom dzemi Čadca, ako je zakreslené na priloženom situačnom výkrese, 
ktorý je sdčasfou projektovej dokumentácie a tvorf prilohu tohto rozhodnutia. 
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2. Pred spracovanfm d'alšieho stupria PD je potrebne požiadať  o presné vytýčenie všetkých 
podzemných vedeni a zariadenf jednotlivých správcov vedeni za ich odborneho dozoru, dodržať  
prislušne STN, ochranné pásma jestvujUcich vedeni a ich pripadne pripomienky dane pri vytýčenf. 

3. Siibeh a križovanie s dotknutými jestvujíicimi vedeniami navrhnilf, ak nie je v d'alšfch 
podmienkach uvedene inak, v salade s STN 73 6005. V projektovej dokumentácii po 
predchádzajíicom vytýčeni, zdokumentovať  všeticy dotknute vedenia s vyznačenim odstupových 
vzdialeností od jednotlivých vedenf, resp. miest napojenf. 

4. Nezasahovať  do vlastničkych, príp. iných práv k pozemkom dotknutým stavbou bez síthlasu ich 
majitera, správcu, neprimerane neobmedzovať  práva a právom chránene záujmy fičastnikov 
konania. 

5. Dodržať  podmienky Mesta Čadca uvedene v stanovisku Č. VD/1193/2020/Mu zo dria 03.02.2020: 

Je nutne požiadať  prislušný cestný správny organ (Mesto Čadca) o povelenie na zása do verejneho 
priestranstva. 

6. Dodržať  podmienky OŮ  Čadca - odbor starostlivosti o žP, uvedene v stanovisku č. OU-CA-
OSZP-2019/017542-002 zo dria 30.12.2019 a 6. OU-CA-OSZP-2020/002453-003 zo dria 
30.01.2020: 

Odpad bude zhromažd'ovaný tak, aby nenarušoval estetický raz krajiny a podra potreby zabezpeči 
jeho okamžité zhodnotenie alebo zneškodnenie. 

Nevyužiterne odpady buchl zneškodnené skládkovanfm na skládke, ktorá má udelený salas na 
prevádzkovanie v zmysle § 97 ods. 1 pism. a) zákona o odpadoch, prip. integrovane povolenie. 

Ku kolaudácii stavby investor predloži relevantné doklady od dodávatera stavby o spôsobe 
zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktore vznikli realizáciou prác. 

Investor (alebo dodávater) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavby 
v sítlade s vyhláškou MŽP SR Č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektore ustanovenia 
zákona odpadoch a druhy odpadov zaradi podra platného Katal6gu odpadov. 

Odpad - výkopová zemina je potrebné odovzdať  len osobe, ktorá má na to povolenie a prevádzkuje 
mieAo na to určené v zmysle § 97 ods. 1 pism. d) zákona o odpadoch. Výkopovil zeminu je možné 
využiť  na terenne Apravy pozemku, na ktorom s realizuje stavba, Prebytok výkopovej zeminy,  , 
ktorý by mal byt' využitý mimo realizácie stavby, je považovany za odpad a musí byť  s nim 
naložene v sítlade so zákonom o odpadoch. V opačnom pripade sa taketo konanie považuje za 
porušenie ust. zákona o odpadoch. 

Počas stavebných prác dbať  na ochranu existujAcej zelene, výkopovil ryhu viesť  v dostatočnej 
vzdialenosti od kmefióv stromov, v pripade, že to nie je možné, v blizkosti drevin výkopové práce 
vykonávať  tak, aby nedošlo k poškodeniu koreriovej sústavy, tj. ručným výkopom. 

V pripade nevyhnutneho a odôvodneneho výrubu drevin rastúcich mimo les je v zmysle § 47 ods. 
3 zákona ochrane prirody a krajiny nutný salas orgánu ochrany prirody (Mesto Čadca) 

Prebytočnít výkopovt zeminu neukladať  do alítvii miestnych tokov a na podmáčand lokality, aby 
nedošlo k zasypaniu pripadných biotopov eur6pskeho alebo národneho významu; v pripade, že 
prebytočná zemina nebude využitá v rámci dotknutej stavby zlikvidovať  ju na riedenej skládke 
TKO. 

7. Dodržať  podmienky SSD, a.s. uvedene v stanovisku sc. 4000056316 zo dria 10.01.2020: 

V predmetnej lokalite katastra Čadca podra priloženej situácie sa v blizkosti nachádzajú VN a NN 
podperne vedenia, NN vzdušné vedenia, podperne body a skrine. Zalcreslenri orientačnú trasu 
týchto vedeni Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prilohu tohto vyjadrenia (červenou pinou 
VN podzemné vedenia, zelenou pinou NN podzemne vedeniam, zelenou prerušovanou NN 
vzdušné vedenia). 
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Od uvedených energetických zariadeni 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 každfi stranu 10 metrov, VN zemné kablové vedenie na každii stranu 
1 meter), pričom pri NN vedeniach požadujeme dodržať  manipulačný, technický priestor 1 meter 
od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každíi stranu a 1 meter od NN podzemného 
kablového vedenia na každii stranu. Pri realizacii výkopových prác, žiadame neporušiť  celistvosť  
uzenulovacej sústavy. 

Toto vyjadrenie ma len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej 
trasy podzemných vedeni potrebné fyzicky ju vytýčiť. 
Pri manipulacii mechanizmami v blizkosti elektroenergetických zariadeni SSD, ako aj pri prácach 
v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blizkosti, je nevyhnutné dodržať  všetky legislativne 
opatrenia (vrátane ustanoveni prislušných technických noriem) týkajíice sa bezpečnosti osôb, 
ochrany energetických zariadeni a technického zhotovenia siibehov a križovani. 

V pripade akéhokorvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je tíiti skutočnosť  pôvodca 
povinný neodkladne oznámiť  na te. č. 0800 159 000. 

Presnii trasu podzemných kablových vedenf v majetku SSD Vám na základe objednávky 
smerovanej cez aplikáciu zverejnenil na internetovej stránke www.ssd.sk  vytýči určený pracovnik 
SSD. 

Pred zahrnutim dotknutých energetických zariadeni v majetku SSD musi realizátor prizvať  
zástupcu SSD z prislušného strediska ildržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia bud' v "Zapise 
o vytýčeni podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného dennika. 

V albehu a križovani káblových vedeni žiadame dodržať  manipulačný priestor min. 1 meter na 
každil stranu. v opačnom pripade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadeni nezodpovedáme 
za poškodenie Vášho zariadenia. 

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

8. Dodržať  podmienky SPP-distribíicia, a.s. uvedené v stanovisku 6. TD/NS/0035/2020/Ki zo di% 
23.01.2020: 

Pred realizáciou zemných prác a /alebo pred začatim vykonávania iných čirmosti, je stavebnik 
povinný požiadať  SPP-D o presné vytýčenie existujíicich plynárenských zariadeni na základe 
objednávky, ktorit je potrebné zaslať  na adresu" SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44ib, 825 11 
Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formulára zverejneného na webovom sidle 
SPP-D (www.spp-distibucia.sk). 

V zaujme predchádzaniu poškodenia plynarenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo 
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských tariadeni do 
vzdialenosti 100 m 

Stavebnik je povinný oznámiť  začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadenf 
zástupcovi prevádzkovatera SPP-D (p. Adam Kušnier, tel. č. +421 41 242 4107) najneskôr 7 dni 
pred zahájenim plánovaných prác 

Stavebnik prác je povinný zabezpečiť  pristupnosť  plynárenských zariadeni počas realizácie a 
činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadeni, najma výkonu kontroly 
prevádzky, Adržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skilšok opráv, rekonštrukcie 
(obnovy) plynárenských zariadeni 

Stavebnik je povinný umožniť  zástupcovi SPP-D vstup a výkon kontroly realizácie činnosti 
v ochrannom pásme plynárenských zariadenf 
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Stavebník je povinný realizovaf výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu 
od obrysu existujUcich plynárenských zariadení v stIlade s STN 73 3050 až po predchadzajficom 
vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov. 

Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 
kontaktovaf 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 akýmkorvek technologickým zariadeniam SPP-D nieje povolený a manipulácia s nimi je 
prísne zakázaná, pokiar sa na tieto práce nevzfahuje vydand povolenie prevádzkovatera 

Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byt' počas odkrytia zabezpečené proti 
poškodeniu. 

Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovaf také terénne Apravy, ktoré by zmenili jeho 
doterajšie krytie a hibku uloženia, v prípade zmeny firovne terénu požadujeme všetky zariadenia 
a poklopy plynárenských zariadení osadif do novej drovne terénu. 

Každé poškodenie zariadenia PP-D, vratane poškodenia izolácie potrubia, musí byt' ihned' ohlásené 
SPP-D na tel. č. 0850 111 727. 

Upozorilujeme, že SPP-D m6že pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podat' 
podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá j eoprávnená za porušenie povinnosti 
v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložif podra ustanovení 
Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- E 150 000,- E, poškodením plynárenského zariadenia 
m6že d6jsf aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podra § 284 a § 285, prípadne 
trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podra 
§ 286, alebo § 288 zákona 6. 300/2005 Z.z. Trestný zákon. 

Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavaf ustanovenia Zákona o energetike, 
Stavebného zákona a iných všeobecne závazných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené 
v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn 
(TPP) najma TPP 702 02. 

Stavebník je povinný rešpektovaf a zohradnif existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 
ochranných a /alebo bezpečnostných pásiem. 

Stavebník je povinný pri sithehu a križovaní navrhovaných vedení s existujficimi plynárenskými 
zariadeniami dodržaf minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 

V ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike nie je 
možné umiestiove nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod. 

Pri použití pretlaku vykonaf sondu v mieste križovania s plynovým potrubím tak, aby bolo mat-16 
kontrolovaf či pri pretláčaní nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení. 

9. Dodržaf podmienky SEVAK, a.s. uvedené v stanovisku Č. 020002347 zo &la 21.01.202: 

Navrhovanou stavbou d6jde ku kolízii s potrubím verejného vovodou (VV- zelená farba) LT DN 
150 mm a verejnej kanalizácie (VK- červená farba) BT DN 300 mm v správe SEVAK a.s.. 
V záujmovej oblasti sa taktiež nachádzajú vodovodné prípojky pre jednotlivé nehnuterností, ktoré 
nie sú v správe SEVAK. Informacie o týchto objektoch Vann poskytná majitelia nehnuterností. 
Situáciu s orientačným zakreslením našich podzemných vedení (výstup z GISu) Vám zasielame 
v prílohe. 

Pred začatím akýchkorvek zemných prác stavebník požiada o vytýčenie podzemných vedení, ktoré 
sa nachádzajú v záujmovom území a zabezpečí, aby pri realizácii zemnýh prác bola dodržaná STN 
73 6005 pri sAbehu a križovaní s ostatnými vedeniami. vytýčenie uvedených našich vedení Vám 
cez objednávku vykoná naša organizácie. 
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Počas stavebných prác a pri dotyku stavby s VV a VK ke potrebné dodržaf minimálne vzdialenosti 
určené k ochrane vodovodného a kanalizačného potrubia v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. 
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách ô 19 ods. 2, ktorý vymedzuje pásmo ochrany 
VV a VK v širke 1,5 m (do DN 500 mm vrátane) od pôdorysného bočného okraja potrubia na 
obidve strany. 

V pásme ochrany VV a VK je zakázané vykonávaf zemné práce, umiesttiovať  stavby, konštrukcie 
pevne spojené so zemou základom alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávaf činnosti, ktoré 
obmedzujú pristup k verejnému vodovodu a kanalizácii alebo ktoré by mohli ohrozif ich technický 
stay, vysádzaf trvalé porasty, umiestriovaf skládky, vykonávaf terénne fipravy (znižovat 
a zyyšovaf krytie potrubia VV aVK). 

Projektovil dokumentáciu pre stayebné povolenie na horeuvedeml adresu žiadame predložif na 
vyjadrenie našej spoločnosti. 

Rozhodnutie o námietkach tičastnikov konania: 

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

K stavbe sa vyjadrili dotknuté orgány: 

Energotel, a.s.; Ministerstvo obrany SR, Agentfira správy majetku; Ministerstvo vnfitra, Centrum 
podpory žilina; Mse Čadca, referát dopravy; Msú Čadca, referát správy majetku; 02 Slovakia, 
s.r.o.; Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci; Okresny Arad Čadca, odbor 
krizového riadenia; Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie; Orange 
Slovensko, a.s.; Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.; SPP - distribúcia, a.s.; 
Stredoslovenská distribučná, a.s.; SWAN, a.s. 

Umiestnenie stavby je v sfilade s platnou fizemno-plánovacou dokumentáciou: územny plán Mesta 
Čadca a DPN-CMZ Mesta Čadca. 

Upozornenie: 

lúzemné rozhodnutie má podra § 40 ods. 1 stavebného zákona platnosf 2 roky odo dria nadobudnutia 
právoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestrati však platnosf, ak bude v tejto lehote podaná žiadosf o 
stavebné povolenie predrhetnej stavby. 

Toto rozhodnutie stráca platnosf driom, ked' stayebnému firadu bude doručené oznámenie 
navrhovatera alebo jeho právneho nástupcu o torn, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie 
vzfahuje. 

Odavodnenie: 

Dňa 30.03.2020 podal navrhovater Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v zastlipeni 
TTL Group, s.r.o., Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou, ktorfi zastupuje Vojtech 
Zajac, Za trat'ou 606/4, 031 04 Liptoyský Mikuláš návrh na fizemné rozhodnutie na umiestrenie 
stavby „Verejná elektronická komunikačná siet' OK- MVSR OR PZ, Palárikova 977" na pozemku 
register "C" parc. č. 538/3, 1693/1, 1703/2, 1705, 1839/1, 1839/4, 1847/1 v katastrálnom fizemi Čadca. 
Uvedenym driom bolo začaté fizemné konanie. 

Stavebný firad oznámil dria 02.06.20200začatie fizernného konania všetkým známym fičastnfkom 
konania a dotknutym orgánom a organizáciám. Vzhradom k tomu, že pre fizemie, v ktorom sa 
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nachádzajú pozeinky, navrhnuté na zastavanie predmetnou stavbou, je spracovaná a schválená 
územno-plánovacia dokumentácia a pomery v Azemi sú jednoznačné, stavebný Arad upustil podra § 36 
ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a stanovil, že v lehote do 7 &í odo dria doručenia 
tohto oznámenia môžu Ačastníci konania uplatnif svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a 
organizácie svoje stanoviská. 

Stanoviská oznámili: 

Energotel, a.s.; Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku; Ministerstvo vnútra, Centrum 
podpory Žilina; Mst Čadca, referát dopravy; MsÚ Čadca, referát správy majetku; 02 Slovakia, 
s.r.o.; Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci; Okresný Arad Čadca, odbor 
krizového riadenia; Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie; Orange 
Slovensko, a.s.; Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.; SPP - distribAcia, a.s.; 
Stredoslovenská distribučná, a.s.; SWAN, a.s. 

Stavebný Arad zaistil vzájomný súlad predložených stanovisk dotluiutých orgánov a organizácif 
vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastnikov a správcov sieti 
technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto 
rozhodnutia. 

Očastnizi konania: 

- 	Slovak Telekom, a.s., vlastnici pozemkov alebo stavieb, ako aj susedných pozernkov a stavieb v 
navrhovanej trase líniovej stavby podra predloženej situácie 

Námietky fičastnikov neboli v konanf uplatnené. 

Skonštatovalo sa, že umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou 
pre doticnuté územie a projektová dokumentácia pre Azemné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje 
všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podra ustanoveni vyhlášky č. 532/2002 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecn 'ych technických požiadavkách na výstavbu a o 
všeobecných technických požiadavkách na stavby ulivané osobami s obmedzenou schopnosfou 
pohybu a orientácie. Stavebný Arad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

Poučenie o odvolani: 

Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani možno podat' 
odvolanie v lehote 15 dni odo dŕia 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 znenf je 
toto rozhodnutie preskAmaterné súdom po vyčerpani riadnych opravných prostriedkov. 
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Poplatok: 

Správny poplatok podra zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znenf neskorgich predpisov 
položky 59 pism. a ods. 2 vo výgke 100.00 E bol zaplatený. 

Priloha pre navrhovatera: 

- 	overená projektová dokumentácia pre územné konanie 

Toto rozhodnutie musi byf vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledný deň  
vyvesenia je driom doručenia. 

Vyvesené drIa:  #20. Y. ao.zo 	Zvesené 

MESTO ČADC 
-61- 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zve' 'ie rozhodnutia. 

Dorn& sa: 

Očastníci konania 
1. Vojtech Zajac, Za trat'ou stp. č. 606/4, 031 04 Liptovský Mikulá§ 

zastfipené: TTL Group, s.r.o., Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
zastapené: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

2. vlastnici pozemkov alebo stavieb, ako aj susedných pozemkov a stavieb v navrhovanej trase liniovej 
stavby podra predloženej situácie - doručuje sa verejnou vyhláškou podra § 42 ods. 2 stavebného 
zákona 

Dotknuté orgány 
3. Energotel, a.s., Miletičova stp. 6. 7, 821 08 Bratislava 
4. Ministerstvo obrany SR, Agenttra správy majetku, ČSA stp. č. 7, 832 47 Banska Bystrica 
5. Ministerstvo vraltra, Centrurn podpory žilina, Kuzmányho slap. č. 26, 012 23 Žilina 
6. Msú Čadca, referát dopravy 
7. Ms1:J Čadca, referát spray)/ majetku 
8. 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova gap. č. 24, 851 01 Bratislava 
9. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku súp. 6. 4, 022 01 Čadca 
10. Okresný Arad Čadca, odbor krizového riadenia, Palárikova súp. č. 91, 022 01 Čadca 
11. Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 01 Čadca 
12. Orange Slovensko, a.s., Metodova stp. 6. 8, 821 08 Bratislava 
13. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., B6rická cesta súp. 6. 1960, 010 57 Žilina 
14. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava 
15. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. 6. 2927/8, 010 47 Žilina 
16. SWAN, a.s., Landererova stp. č. 12, 811 09 Bratislava 

Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971 	Bankové spojenie: VÚB. a.s., Čadca 	E-mail: sekretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	Dit: 2020552974 Z. 6.: 7224-322/0200 	 Internet: wN\ w.mestocadca.sk  
Adresa: Mestsky 6rad Čadca, Narnestie slobody 30, 	022 01 
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INVESTOR . 	 SLOVAK TELEKOM a.s. 
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