MESTO

Č ADCA

Nfimestie slobody 30, 022 01 Čadca
Č. j.: VD/3323/2021/Mu

V tadci dňa 13.09.2021

STAVEBNÉ POVOLENIE

Mesto čadca, ako stavebný úrad prislugný podfa § 117 zalcona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovani a stavebnom poriadlcu (stavebný zikon) v meal neskorgich predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), v spojenom územnom a stavebnom konani preslcúmal podfa § 37 a 62 stavebneho zákona
žiadosť o stavebnč povolenie, ktorú podal
Stredoslovenski distribučni, a.s., Fri Rajčianke 2927/8, 010 47 tilina,
ktorčho zastupuje MONDEZ s.r.o., Nňmestie hrdinov 380/10, 010 03 Žilina
(d'alej len "stavebnik"), a na zfildade tohto presluimania vydáva podfa § 39, 39a a 66 stavebneho
zakona
stavebni povolenie
v spojenom územnom a stavebnom konanf
na stavbu
13774- tadca - tadečka - Rekonitrukcia VNP, TS 233/ts/cadca_skolka.ibv a NN siete
(d'alej len "stavba") na pozemkoch v k.ú. čadca (liniová stavba).
Stavba obsahuje:
Stavba bude realizovaná v mestskej časti čadca — čadečka katastrálne územie čadca. Stavba
VN vedenia a NN vedenia sa nachadza z urbanistickčho hradiska prevail= v intravilane mestskej časti
čadca — čadečka.
Stavebnč objekty:
SO 10 Vedenia VN — vonkajgie
SO 11 Vedenia VN — káblove
SO 14 Trafostanice 22/0,4KV — kiosková
50 20 Vedenia NN — vonkajgie
SO 21 Vedenia NN — káblove
Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určuj6 tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemlcoch v k.ú. čadca
stavba), podfa situácie, ktorá tvori
neoddeliternú súčasť projektovej dolcumentácie.
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2. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej stavebným úra
v spojenom fizemnom a stavebnom konani. Pripadné zmeny nesmú byf vykonané be
predchádzajaceho povolenia stavebného úradu.
3. Pri uskutočŕiovani stavby je potrebné dodržiavaf predpisy týkajfice sa bezpečnosti práce
a technických nariadeni a dbat' o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
4. Počas výstavby budll dodržiavand všeobecné technické požiadavky na uskutočŕlovanie stavieb
v zmysle § 48 — 53 stavebného zákona.
5. Stavebnik je povinný označif stavenisko s uvedenfm potrebných ladajov o stavbe a Ačastnikoch
výstavby - § 43i ods. 3 pism. b/ stavebného zákona.
6. Stavebnik je povinný stavbu zabezpečif tak, aby nedošlo k ohrozeniu života, zdravia a bezpečnosti
/oplotenie a zabezpečenie staveniska proti vniknutiu osôb, použitie ochranných sieti a pod. - § 43i
ods. 3 stavebného zákonal.
7. Stavba bude dokončená do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
8. Stavebnik je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesf stavebný
dennik a tento predložif stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.
9. Na stavbu budfl použité stavebné výrobky, ktoré spiŕiajú podmienky osobitných predpisov.
10. Podra § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatim stavebných prác stavebnik zabezpeči vytýčenie
stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávaf geodetické a kartografické
činnosti.
11. Stavebnik pred začatim stavebných prác zabezpeči presné vytýčenie všetkých podzemných vedeni
a zariadeni, ich pripadml ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich
správcov.
12. Stavebnik je povinný oznámif stavebnému úradu termin začatia stavby.
13. Stavba bude uskutočŕiovaná dodávatersky. Stavebnik je povinný nahlásif stavebnému úradu
dodávatera stavby najneskôr do 15 dni odo dŕia skončenia výberového konania.
14.Za odborné vedenie uskutočŕiovania stavby bude zodpovedaf dodávaterská. organizácia.
15 Dodržaf podmienky Mesta Čadca:
• v pripade zásahu do miestnych komunikácii, požiadaf prislušný cestný správny orgán o vydanie
rozkopového povolenia
• na stipoch bude umiestnený taký kábel, ktorý umožni aj napojenie verejného osvetlenia
• pri umiestŕiovani podperných bodov nedôjde k zíiženiu prejazdnosti miestnych komunikácil
• v trase zemného vedenia Mesto Čadca požaduje pripoloženie zemného kábla z dôvodu rozširenia
verejného osvetlenia
16. Dodržaf podmienky Okresného úradu Čadca, pozemkový a lesný odbor OU-CA-PL022020/016017-002, 18.12.2020:
• na lesných pozemkoch, ktoré budfi dotknuté stavbou je potrebné požiadaf o vydanie rozhodnutia
o trvalom resp. dočasnom vyŕiatí lesných pozemkov podra § 7 ods. 1 pism.a, b) zákona č. 326/2005
Z.z. o lesoch v z.n.p. V pripade, že sa jedná o stavby do 15 m2 alebo 30 m2 je potrebné postupovaf
podra § 8 ods.6
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7. Dodržať podmienky Lesy SR š.p., 7670/2021, 17.03.2021:
• Budi spinenč podmienky § 7 a § 8 Zákona Č. 326/2005 Z.z. o lesoch, zároveri si OZ Čadca
v pripade potreby vyilatia a obmedzenia uživania v Mind novej trasy vedenia alebo umiestnenia
trafostanice uplatňuje naradu za obmedzenie vlastnickych práv podfa § 35 Zákona 326/2005 Z.z.
o lesoch, obclobne si uplatňuje ndhradu za obmedzenie vlastnicicych práv i pri realizácif
rekongtruovaneho vedenia v plivodnej trase nakollo nedošlo k spineniu povinnosti podra § 68a
ods. 4, 5 Zákona 326/2005 Z.z. o lesoch, na záldade lctorych dôjde k dohode o výške finančnej
nAhrady za obmedzenie vlastnicicych práv
• Zo strany žiadatera dôjde po realizicii stavby k uzatvoreniu Zmluvy o zriadenf odplatnčho
vecneho bremena s OZ Čadca ako správcom pozemlcov vo vlastnictve neznámych vlastnikov
• V pripade vykonania terennych prác na lesných pozemkoch v správe OZ Čadca (mapka) bude ich
začiatok a hannonogram v dostatočnom predstihu oznámeny Lesnej správe Čadca a to vedňcemu
LS Čadca: Ing. Milan Franelc, tel.č . 0918335040, obdobne budň osloverň obhospodarovatelia
ostatnych doticnutych lesnych pozemkov
• Pripadni odstránenie lcrov, lesnych drevin a iných porastov na mieste stavby a trase vedenia
nachAdzajňcich sa na lesných pozemkoch v správe OZ Čadca je mane realizovať al po
odsthlaseni s vedicim Lesnej správy Čadca
• Stavebnou činnosťou nad mieru nepogkodzovať lesn6 pozemlcy, líniovú stavbu (výkop) viesť talc,
aby bola čo najmenej nerugená integrita lesných pozemkov
• V pripade kladenia zemnčho kabla realizovať jeho uloženie dostatočne hlboko (mm. 1,2 m), aby
vplyvom lesnej prevádzky nedoglo k jeho pogkodeniu
• Regpektovať ustanovenia § 33 Zákona 326/2005 Z.z. o lesoch, tzn. Povirmosť vlastrulca stavby
vykonať na dotknutých lesnYch pozernkoch opatrenia, ktorými zabezpeči stavbu pred gkodami,
ktor6 by mohlo spôsobiť najma zosivanie pôdy, padanie kametiov, stromov a lavin z lesných
porastov
• Zabezpečiť objekt stavby talc, aby sa vylňčila možnosť vzniku lesnčho požiaru
• Uživatef pozemlcov nebude niesť zodpovednosť za gkody, lctore môlu byť spôsoben6 na
predmetnej stavby
• Akikofvek pogkodenie záujmov OZ Čadat a pripadne vzniknutá gkoda v dotknutej lokalite bude
riegend v silade s platnými právnymi predpismi
18. Dodržať podmienky Krajsktho pamiatkoviho Chadu Žilina 1CPUZA-2020/21730-2/9139/KOP,
11.11.2020:
• Ak počas stavebných prác dôjde k akemukorvek archeologick6mu nálezu hmotnej povahy, napr.
objelctu, kultúrnej vrstvy, zvygkov stargich architektúr, stavebniho materialu, hrobov, keramiky,
pracovnych nástrojov, mind alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutn6 nález okarnlite ohlásiť
Krajskdmu pamiatIcov6mu thadu Žilina, najneskôr na druhy pracovný deň po admit a ponechať
ho bez zmeny až do obhliadlcy krajskym pamiatkovým ňradom
• Zabezpečiť preukázaternYm spasobom oboznámenie s podmienlcarni zfivgazneho stanoviska vgetky
subjelcty zičastňujice sa na realizácii stavby
19. Dodržať podmienky Sprivy ciest Žilinskčho samosprivneho kraja 006/2020SAICCA-563,
27.11.2020:
• Realizáciou stavby sa nijalcým spôsobom nebude zasahovať do telesa cesty
• Vymenene podperne body budi osaden6 za telesom cesty, min. 2 m od kolm6ho priemetu rimsy
mostného objektu 2012-001 z dôvodu pristupu k mostu počas jeho ňdržby, pulp. rekonštrukcie
• Vzhfadom na osadenie stípu must stavebrnIc strpiet' činnosť tdržby SC ŽSK, závod Kysuce bez
nároku na kompenzáciu za pripadmi gkodu spôsobenň pd správe a ňdržbe cesty
• Price spojenč s realizáciou stavby budi realizovan6 v mesiacoch april až olchiber kalendirneho
roka
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Stavebné práce spojené s realizáciou stavby nesmú obmedziť plynulosf a bezpečnosf ce
premávky na ceste, neskladovaf stavebný materiál na ceste. Počas realizácie prác bude zachovan
prejazdný profil
Stavebnik zabezpečf aby počas výstavby stavby nedochádzalo k znečisfovaniu vozovky stavebnou
činnosfou
V pH/Dade znečistenia vozovky stavebnik zabezpečf jej bezodkladné vyčistenie na vlastné náklady.
Ak táto činnosť nebude z jeho strany zabezpečend, tak čistenie vykoná správca cesty na náklady
vlastnika (žiadatera)
Ak dôjde k poškodeniu vozovky, prfpadne mostného objektu stavebnou činnosfou, stavebnik
zabezpečf opravu vozovky v rozsahu určenom správcom cesty. Na práce spojené so zásahom do
konštrukcie vozovky a cestného telesa vyžadujeme záruku 60 mesiacov odo dria pisomného
prevzatia správcom cesty
Začatie a ukončenie prác je stavebnik povinný pisomne ohlásif správcovi cesty najneskôr 3 dni
pred ich začatim a do 3 dnf od ich ukončenia
V pripade potreby dočasného dopravného značenia je potrebné požiadaf OR PZ ODI Čadca
o vydanie stanoviska
Stavebnik požiada Okresný Arad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
o vydanie potrebných povoleni
SC ŽSK si v prfpade potreby vyhradzuje právo stanovisko zmenif alebo dopinif

20. Dodržaf podmienky Okresného úradu Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii,
OU-CA-OCDPK-2021/001598-002, 29.01.2021:
• Stavebnik je povinný rešpektovaf vyjadrenia dotIcnutých orgánov a organizácii a ustanovenia § 18
zákona č. 135/1961 Zb. ako aj § 20 vyhlášky č. 35/1984 Zb.
• Pri stavebných prácach, ktoré mau obmedzif alebo ohrozif bezpečnosť a plynulosf cestnej
premávky spôsobenou obmedzenim alebo užívanim pozemných komunikácii II. A III. Triedy iným
než zvyčajným spôsobom (rozkop, pretlak, nadzemné vedenie, umiestriovanie, skladanie
a nakladanie predmetov , zariadenf, alebo
je stavebnik povinný požiadat' cestný
sprdvny orgán o povolenie na zvldštne užívanie pozemných komunikácif v zmysle § 8 zákona 6.
135/1961 Zb. a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb. na základe stanoviska správcu pozemnej
komunikácie a zdvazného stanoviska dopravného inšpektorátu. Stavebnik je zároveri povinný
rešpektovaf osobitné podmienky tohto povolenia
• Pri stavebných prácach, kde dôjde na určitý čas k čiastočnému, alebo Apinému uzatvoreniu
premávky na pozemných komunikácii cestný sprdvny orgán na základe stanoviska správcu
pozemnej komunikácie a zdvazného stanoviska dopravného inšpektorátu, v zmysle § 7 zákona 6.
135/1961 Zb. a § 10 vyhlášky 6. 35/1984 Zb. kde budil určené osobitné podmienky, za ktorých
bude molné pozemnil komunikáciu uzavrief
• Realizáciou stavby nesmie byf narušený odvodriovaci systém cesty
• Stavebnik je povinný rešpektovaf ďalšie nariadenia a pripomienlcy, ktoré môže cestný správny
orgán dopinif v zmysle vykonania štátneho odborného dozoru nad pozemnými komunikáciami II.
a III. triedy v zmysle § 3c ods. 1 pism. c) zákona č. 135/1961 Zb.
• Pred osadenfm dočasného (prenosného) dopravného značenia pri pozemnej komunikácii II. a III.
triedy, je potrebné požiadaf o stanovisko správcu pozemnej komunikácie a zdvazné stanovisko
dopravného inšpektorátu a ndsledne OU CA OCPDK o jeho určenie
• Pri stavebných prácach, ktoré sa svojou činnosfou dotýkajú cestného ochranného pásma
pozemných komunikácil II. a III. Triedy je stavebnik povinný požiadaf OU CA OCPDK
o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme predmetných pozemných
komunikácif 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 komunikáciách
• Pre potreby výkonu stavebných prác silvisiacich so stavebno-technickými Apravami na pozemných
komunikáciách II. a III. Triedy, je stavebnik povinný požiadaf OU CA OCPDK, ako prislušný
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gpeciálny stavebný Arad podra § 3a ods. 3 zákona Č. 135/1961 Zb., a v &bide so zákonom č.
50/1976 Zb. o vydanie povorovacieho dokumentu

21. Dcodržať podmienky Olcresného áradu čadca, odboru starostlivosti o životn6 prostredie:
• Stavbou nebud6 dotknuté vodohospodárske zariadenia a zaujmy ochrany povrchových
a podzemných v6d a investor bude postupovať v súlade s § 39 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodach
a v súlade s § 2 a 3 Vyhlágky MŽP SR Č. 100/2005 Z.z, ktorou sa ustanovujit podrobnosti
o zaobchidzanf s nebezpečnými latkami, o náležitostiach havarijnáho planu a o postupe pri riegenf
mimoriadneho zhorgenia vôd
• V rastlom ter6ne vegetačný a pôdny kryt (dray) odobrať, uložiť a po ukončen1 výkopových pric
spat= pout( na povrchovú 6pravu
• v pripade nevyhnutn6ho a od6vodneneho výrulm drevin a lcrovin rastficich mimo les„ lctorý je
nevyhnutné vykonať z davodu podra osobitných predpisov postupovať v zmysle § 47 ods. 7
zákona o ochrane prirody a krajiny
• v zmysle § 4 ods.4 zákona o ochrane prirody a lcrajiny pouliť talc6 technick6 riegenie, ktorá bráni
usmrcovaniu vtalcov
• prĺp. dočasné sldádlcy stavebného materialu ako aj demontovanáho materialu neuldadať do
brehových porastov a na podmičan6 lokality
• je potrebný sthlas orgánu ochrany prfrody (Mesto čadca) podra §47 ods. 3 zákona
• prebytočmi výkopovú zeminu neuldadar do alávii miestnych potokov a podmačan6 lokality, aby
nedoglo k zasypaniu pripadných biotopov európskeho alebo narodn6ho výzmamu, v pripade, že
prebytočna zemina nebude vyulitá v rámci doticnutej stavby zfilcvidovať ju na riadenej skladke
TKO
• odpad bude zhromažd'ovaný tak, aby nenarutil estetický raz lcrajiny a podra potreby zabezpečiť
jeho olcamžité zhodnotenie alebo zhromaždenie
• nevyulitern6 odpady bud6 znegkodnen6 sklicllcovanfm na skladke, Ictori ma udelený salas na
prevádzkovanie v zmysle § 7 ods. 1 pism. a) zákona o odpadoch, pit). integrovan6 povolenie
v zmysle zákona Č. 245/2003 Z.z. o 1PKZ v zneni neskorgich predpisov
• podra § 77 ods.2 zákona o odpadoch p6vodcom odpadu je privnická alebo fyzicka osoba —
podnikater, pre lctorú sa tieto prime v konečnom gtádiu vykomivajá. Pavodca odpadu zodpovedi za
naldadanie s odpadmi podra tohoto zákona a uplatni si povirmosti podra § 14 zákona o odpadoch.
Peovodca odpadu pravnická osoba resp. fyzicki osoba — podnficater ma mať od prislugného orgánu
gtátnej správy odpadováho hospodárstva sáhlas podra § 97 ods. 1 pism. g) zákona o odpadoch na
zhromad"ovanie odpadov a sáhlas podra § 97 ods. 1. pism. 0 zákona na naldadanie
s nebezpečným odpadom. Ak pávodca odpadu uzatvod zmluvu so stavebnou finnou (držiterom),
v takom pripade pôvodca takáhoto odpadu potrebuje sáhlas od prislutného orgánu ttatnej správy
odpadováho hospodárstva podra § 97 ods. 1 pism. g) zákona na zhromald'ovanie odpadov a &titer
odpadu potrebuje atlas podra § 97 ods. 1 pism. 0 zákona o odpadoch na naldadanie
s nebezpečnými odpadmi
• investor stavby ku kolaudácii zabezpeči doklady od predchadzajáceho drzitera odpadov o sp6sobe
naldmiania s odpadmi počas realizácie stavby
• investor (alebo dockhvater) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavby
v súlade s vyhlágkou MŽP SR Č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonavajít niektorá ustanovenia zákona
o odpadoch a druhy odpadov zaracli podra platného ICatalógu odpadov
• Výkopová zeminu je moln6 využiť na teránne ápravy pozemlcu, na ktorom sa realizuje stavba.
Prebytok výkopovej zeminy, lctorý by mal byť využitý mimo realizácie stavby, je považovaný za
odpad a musi byť s nim naložen6 v súlade so zakonom o odpadoch. V opačnom pripade sa takéto
konanie považuje za porutenie ust. Zákona o odpadoch
22. Dodria
" f vgeobecn6 podmienlcy ochrany SEK uveden6 vo vyjadreni Slovak Telekom, as. čislo
6612119280:
• V pripade, že zámer stavebntica, pre ktorý podal uvedenú liadosť, je v kolfzii so SEK Slovak
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Telekom ,a.s. alebo DIGI Slovakia, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma tychto sie
stavebrulc po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinny zabezpečiť:
Ochranu alebo preloženie sieti v zmysle konkrétnych podmienok určenych zamestnancom Slovak
Telekom,a.s.,
Vypracovanie projelctovej dolcumenticie v prfpade potreby premiestnenia telekomunilcančho
vedenia,
Odsúhlasenie projektovej dolcumentkie v pripade potreby premiestnenia telekomunilcančho
vedenia,
V lolcalite predmetu žiadosti je oprivneny vykonivať pram s6visiace s preloženfra sled (alebo
vybudovanfm telekomunilcačnej pripojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hridil, hradil@suptel.sk,
0907 777474
V kiblovej ryhe sa milže nachidzať viac zariadeni (kible, potrubia) s rtIznou fwtkčnosťou.
Pd alcychkorvek prácach, Ictorýrrni môžu bye ohrozenč alebo pogkodenč zariadenia, je žiadater
povinny vykonať vgeticy objektivne fičinnč ochranné opatrenia tym, že zabezpečf:
Pred začatim zemnych pric vytýčenie a vyznačenie polohy zariadeni priamo na povrchu terčnu.
Preukázaterne oboznámi zamestnancov, Ictori budít vykonivať zemné price, s vytyčenou a
vyznOenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienlcami, ktorč boll na jeho ochranu stanovenč.
Upozornenie zamestnancov vykonávajticich zemn6 price na možnú polohovil odchýlku 30 cm
slcutočnčho uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terčnu.
Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach vyslcytu vedeni a zariadeni pra.covali
s najvačgou opatrnosťou a bezpodmienečne nepouživali nevhodne náradie (napr. hibiace stroje).
Aby boli odkrytč zariadenia riadne zabezpečenč prod alcémukorvek ohrozeniu, Icrádeži a
pogkodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zalcrytim (zasypanitn).
Bezodkladné omárnenie kaldčho pogkodenia zariadenia na telefónne čislo 0800123777
Overenie vygkovčho uloženia zariadenia ručtai sondami (z dôvodu, le ST a DIGI Slovakia
nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonanč bez ich vedomia).
V pripade, že počas výstavby je potrebn6 zvYgiť, alebo znížiť lcrytie tel. kiblov je toto možn6
vykonať len so salasom poverenčho zamestnanca ST.
V prfpade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebnč si
podať Eadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
Dodržať platné predpisy podra STN 73 6005 pre priestorov6 tipravu vedent v pinom rozsahu.

23. Dodržať podmienky SPP-distribúcia, a.s. uvedene vo vyjadretif zo dfia 02.12.2020 č.
TD/NS/0979/2020/1Ci:
• Pred realiziciou zemnych pric je stavebta povinnY požiadať spoločnosť SPP- distribticia o presné
vytyčenie existujfkich plynkenslcych zariadeni, na zildade pisomnej objednavIcy, Ictor6 treba
zaslať na adresu: SPP - distribteia, a.s., Mlynsk6 Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava, alebo
elektronicicy prostrednictvom online formuláru zverejnenčho na webovom sidle SPP-D (www.sppdistriblicia.sk).
• V záujme predchadzaniu pogkodenia plynkenskčho zariadenia, ohrozenia jeho previdzIcy alebo
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykoniva bezplatne vytyčovanie plynárenskYch zariadeni do
vzdialenosti 100 m.
• StavebrnIc je povinny oznimiť začatie prdc v ochrarmom pasme plynkenských zariadeni
zástupcovi prevklzkovatera SPP — D (Adam. Kugnier, tel.č.+421 41 242 4107) najneskôr do 3
pracovn9ch dni pred zahájenim plánovanYch pie
• StavebmIc je povinny' zabezpečiť pristupnosť plynirenských zariadeni počas realizicie činnosti
z dôvodu potreby prevádzkovania plynkenských zariadeni, najma vykonu kontroly prevádzIcy,
fidržby a vykonu odborných prehliadok a odbornYch sktigok opráv, rekongtrukcie plynkenskYch
zariadeni.
• stavebnik je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p.Adam. Kugnier, tel.č.+421 41 242 4107) vstup
na stavenisko a vykon kontroly realizicie činnosti v ochrannom pisme plynkenskych zariadenf,
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Stavebnfic je povinný realizovať výkopové price vo vzdialenosti menkj ako 1,5 m na každň stranu
od obrysu existujňcich plynárenskych zariaderd v sulade s STN 73 3050 až po predchidzajficom
vytyčeni v9hradne ručne bez použitia strojoyých mechanizmov.
Ak pri výkopov9ch prkach bolo odkryte plynarenske zariadenie, je stayebnflc povinný
kontaktovať pred zasypanfm výkopu zástupcu SPP —D na vykonanie kontroly stavu obnaženeho
plynitrenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstralnej Effie, vysledok
kontroly bude zaznamenaný do stayebneho dennilca
Prfstup k alcýmkoryek technologicicým zariadeniam SSP-distribúcia nie je povolen9 a manipulicia
s nimi je prisne zakizaná, poldar sa na tieto práce neyzeahuje yydan6 povolenie SPP-distribňcia.
Odkryt6 plynovody, kible a ostatn6 inžinierske siete musia byr počas odlcrytia zabezpečene proti
pogkodeniu.
Stayebnil nesmie nad trasou plynovodu realizovať take terenne ňpravy, lctore by zmenili jeho
doterajgie krytie a hiblcu uloženia, v prfpade zmeny firovne terenu bude potrebne vgeticy zariadenia
a poklopy plynirens1c9ch zariadenf osadiť do novej firovne terenu.
ICald6 pogkodenie zariadenia SPP-D, vrátane pogkodenia izolácie potrubia, mug bye ihned'
ohlisené SPP-D na tel. Č. 0850 111 727.
Stavebnilc je povinný pri realizácii stavby dodržať ustanovenia Zakona o energetike, 'Vyhl. Č.
508/2009 Z.z., Stavebného zfikona a iných vgeobecne závamých privnych predpisov, stivisiacich
teelmick9ch noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmg TPP 702 01, TPP 702 12.
Stavebnfic je povinný regpelctovať a zohl'adniť existenciu plynarenských zariadenf a/alebo ich
ochranných a/alebo bezpečnostných pfisiem
Stavebnffc je povinný pri stibehu a križovani navrhovan9ch vedeni s existujfichni plynirenslcými
zariadeniami dodržať min. odstupove vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01
Stavebnfk nesmie v ochrannom pásme plynarenských zariadeni v zmysle § 79 a § 80 zálcona
o energetike umiestňovať nadzemne stavby, kontrolné gachty, trvale porasty a pod.

24. Dodržať podmienlcy SeVaK as. Žilina č.j. 020039324 zo as 24.11.2020:
• Navrhovanou stavbou deijde ku kolfzif s podzemnými potrubiami verejneho vodovodu — (VV) OC
DN 100 mm, PVC DN 80 mm a verejnej lcanalizácie (VK) PVC DN 300 mm v záujmovej oblasti
sa tiež nachtilizajú vodovodne a kanalizačné prfpojky pre jednotlivé nehnuternosti, ktore nie sú
v správe SeVaKu. Informácie o nich Vim poslcytntl majitelia napijaných nehnuternosti.
• pred zahájenfm alc9chlcorvek zemnych prác stavebnik požiada o vytyčenie podzenm9ch vedeni,
ktoré sa nachádzajú v zaujmovom fizemf a zabezpečf aby ph realizácif zemných pride bola
dodržaná STN 73 6005 pri sfibehu a križovani s ostatn9mi vedeniami
• počas stavebných prat a pri dotyku stavby $ VV a VK je potrebne dodržať minimilne vzdialenosti
určene k ochrane vodovodneho a lcanalimAndho potrubia v zmysle zákona Č. 442/2002 Zb. z.
o verejn9ch kanalizáciach § 19 odsek 2, Ictor9 vymedzuje pásmo ochrany VV a VK v girke 1,5 m
(do DN 500 vritane) od bočneho pôdorysneho olcraja potrubia na obe strany. V9kopove prke
v ochrannom pásme VV a VK realizovať ručným výkopom
• v pásme ochrany VV a VK je zakizane vykondvať zemné price, umiestňovať stavby, konttrukcie
alebo iné podobne zariadenia alebo vykomivať činnosti, lctoré obmedzujt prfstup k yerejnemu
vodovodu a verejnej kanalizácif alebo ktore by mohli ohroziť ich technicky stay, vysidzať tryak
porasty, umiestňovať sldadlcy, vykonivať terenne fipravy
• pripadn6 kolfziu s intnierslcymi sieťami riegiť s prislutnymi pracovnacmi HS vodovody a HS
kanalizacie eke pred zasypanim r9hy za ňčelom ochrany potrubi
• pri demontiE PB retpelctovať vodovodné a kanalizačne potrubie a ich ochranne pásmo a sfičasne
dodržať vzchalenosť od potrubi talc, aby dosahovala min. dvojnisobok hiblcy zildadovej tkáry
nemenných podperných bodov
• odlcry té miesta na vodovodnom alebo kanalizačnom potrubf musf pred zásypom skontrolovať
zastupca z HS vodovody a HS lcanalizácie
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25. Dodržať podmienky Slovenskčho vodohospodárskeho podniku š.p. č.j. CS SVP 0
9164/2020/02 zo drla 10.12.2020:
• pri umiest6ovanf nových podpemých bodov regpektovať ochranné pásmo vodnčho toku min. 6 m
od brehovej čiary toku
• dodržať min. vyglcu previsu kábla nad korytom toku 6 m od terčnu brehu
• nerugeny ter& na pobreknom pozemlcu zarovnať a zhutniť
• ku kolaudácif prizvať zástupcu SVP š.p.
26. Stavebnilcovi buclft ako plochy zariadenia staveniska počas regizácie stavebnych prite slúžiť iba
pozemky, ktore stet v jeho vlastnictve. V pripade potreby zasahu do verejných pltich v súvislosti
s výrstavbou objektu je stavebrulc povinný pred realiziciou vyžiadať si súhlas Mst v Čadci, odd.
ekonomicke a správy majetku.
27. Stavebnymi prácami nezasahovať do vlastnicicych, prfp. inych pray k pozemkom doticnutým
stavbou bez sailasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzovať práva a právom chránene
záujmy fičastrulcov stavebnčho konania
28. Po ukončeni stavby je stavebrulc povinný pozemIcy dotknut6 stavbou uviesť do pifivodnčho stavu
a prfpadne vzniknut6 gkody uhradiť vlastnilcom resp. utivaterom podra vgeobecných predpisov
o narade gkody.
29. Povolená stavba podlieha kolaudácii.
Projektovit dokumenticiu vypracoval:
Jag. Martin Ondrugek — MONDEZ s.r.o., Nimestie hrdinov 380/10, 010 03 2ilina
Rozhodnutie o nimietkach tičastufkov konania:
Zo strany fičastrulcov konania neboli v konanf vmesené žiadne námietky an! pripomienky.
Podmienlcy dotknutych orgánov boli akceptovanč a sú zapracovan6 do podmienok pre uslcutočnenie
stavby vo výrolcu rozhodnutia.
Stavba nesmie byť začati pokiar stavebnč povolenie nenadobudne prfivoplatnosť v zmysle § 52
ods. 1 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konanf.
Stavebnč povolenie stráca platriosť ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebneho zákona.
Stavba nie je v kolizii s platnou fizemno - plánovacou dolcumentáciou mesta (OPN mesta
Čadca) schválenou umesenfm mestsktho zastupiterstva Č. 96/2007 na zasadnuti &la 27.07.2007.
OD6VODNENIE
Mesto Čadca obdržalo od stavebnilca: Stredoslovensk distribučná, a.s., Pr! Rajčianke 2927/8,
010 47 žilina, Ictorčho zastupuje MONDEZ s.r.o., Námestie hrdinov 380/10, 010 03 Žilina, žiadosť
na vydanie stavebneho povolenia pre stavbu: „13774 - Čadca - Čadečka - Rekongtrukcia VNP, TS
233/ts/cadca skolka.ibv a NN siete" na pozemkoch v k.ú. Čadca (liniová stavba). Uvedeným Mom
bolo začat6 spojenč ilzemne a stavebnč konanie.
Mesto Čadca, ako prfslugny stavebný &ad, podra § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o fazemnom
plánovanf a stavebnom poriadku v platnom znenf /stavebny zákon/ v súlade s § 39 a 61 stavebnčho
zákona oznámilo &la 28.07.2021 začatie spojenčho fizemneho a stavebnčho konania vgetla niknym
itčastrulcom konania a dotlaiutým orgánom a dfia 31.08.2021 vykonalo fistne konanie spojene
s miestriym zisťovanfm.
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Po doloženi podkladov bola predložend žiadosť preskúmaná z hradisk uvedených v § 62 a 63
stavebného zákona. Bolo zistené, že uskutočnenfm stavby a jej budúcim užívanfm nie sú a ani nebudú
ohrozené práva a oprávnené záujmy účastnikov konania.
Námietky zo strany fičastnikov konania a dotknutých orgánov neboli v konanf vznesené,
pripomienky boll akceptované a sú zapracované do podmienok pre uskutočnenie stavby vo výrokovej
časti rozhodnutia.
Dokumentácia sphia základné požiadavky na stavby stanovené § 43d a § 47 stavebného
zákona.
Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.
Stavba nie je v rozpore s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (OPN mesta
Čadca) schvdlenou uznesenfm mestského zastupiterstva 6. 96/2007 na zasadnutf. dŕia 27.07.2007.
POU Č ENIE
Podra § 53 a 54 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konanf v zneni neskoršich predpisov možno
proti tomuto rozhodnutiu podaf do 15 dni odo dŕia jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa:
Mestský Arad, oddelenie dopravy, OP, stavebného poriadku, výstavby, rozvoja mesta a služieb,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. Toto rozhodnutie nie je možné preskúmaf súdom podra zákona
6. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 424/2002 Z.z., pokiar nebol vyčerpaný
riadny opravný prostriedok.

ng. M» n GURA
pri tor mesta

Priloha:
• Projektová dokumentácia — pre stavebnfka
Doruči sa:
tčastníci konania
1. Stredoslovenská distribučnd, a.s., Pri Rajčianke súp. 6. 2927/8, 010 47 žilina
2. MONDEZ s.r.o., Námestie hrdinov súp. č. 380/10, 010 03 Žilina
3. MONDEZ s.r.o., Námestie hrdinov súp. č. 380/10, 010 03 Žilina
4. vlastníci bezprostredne susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnicke alebo iné práva môžu byf
navrhovanou líniovou stavbou priamo dotknuté, k.ú. Čadca
5. vlastnici pozemkov alebo stavieb v navrhovanej trase liniovej stavby, k.ú. Čadca
Nakorko sa jedná o lfniovú stavbu s verkým počtom účastnikov konania, týmto sa rozhodnutie
doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani. Rozhodnutie
musi byf vyvesené po dobu 15 &if na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.
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Dotknuté orgány
6. Krajsky pamiatkový úrad žilina, Marianské námestie súp. č. 19, 010 01 Žilina
7. Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Čadca, E. Podjavorinskej súp. č. 2207, 022 01
Čadca
8. Mesto Čadca, odd. ekonomické a správy majetku
9. Mesto Čadca, referát dopravy
10. Mesto Čadca, referát žP
11.Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova slap. 6. 8, 832 47 Bratislava
12. 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova súp. č. 24, 851 01 Bratislava
13.Okresné riaditefstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A.Hlinku súp. 6. 4, 022 01 Čadca
14. Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Palárikova súp. č. 91, 022
01 Čadca
15.Okresný úrad Čadca, odbor krizového riadenia, Palárikova súp. 6. 91, 022 01 Čadca
16. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 01 Čadca
17.Okresný úrad Čadca, pozemkovY a lesný odbor, Palárikova súp. 61. 95, 022 01 Čadca
18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. č. 1156, 022 01 Čadca
19. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina
20. Slovak Telekom, a.s., Bajkalskd súp. č. 28, 817 62 Bratislava
21. Slovenská správa ciest, Investičnd výstavba a správa ciest, M. Rázusa súp. č. 104, 010 01 žilina
22. Slovensky vodohospodársky podnik š.p, Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku súp. č.
3/834, 921 80 Piešťany
23. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava
24. Správa ciest žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa súp. č. 104, 010 01 Žilina
25. Stredoslovenská distribučnd, a.s., Pri Rajčianke súp. 6. 2927/8, 010 47 žilina
26. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševcenkova súp. č. 36, 851 01 Bratislava

Toto rozhodnutie musi byť vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň
lehoty vyvesenia je &loin doručenia.

f/r

VYVESENE

Pečiatka a

ZVESENE

dzuje vyvesenie a zvesenie

Správny poplatok podl'a zeikona Č. 145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorgfch predpisov polaky 60 ',Ism. g vo výgke
400.00 E bol zaplatený.
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca E-mail: sekretariatrq)mestocadca.sk
Tel.: 041/4332301-4
IČO: 313971
DIČ: 2020552974
Č.
7224-322/0200
Internet: www.mestocadca.sk
Fax: 041/4302218
Adresa: Mestský úrad Čadca, Namestie slobody 30, PSČ: 022 01
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