M E S T O

Č A D C A

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
Č. j.: VD/3564/2021/867/2022/Mu

ÚZEMNÉ

V Čadci dňa 29.04.2022

R O Z H O D N U T IE

Mesto Čadca, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný
zákon"), a § 5 písm. a) 1. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný
poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov, v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona
návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý podal
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
ktorého zastupuje Elspol - SK, s.r.o., Ing. Patrik Mikušiak, Miestneho priemyslu 1085, 029 01
Námestovo
(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona
rozhodnutie o umiestnení stavby
12255 - Čadca - U Krkošky - Predĺženie NNK
na pozemkoch v katastrálnom území Čadca, podľa situácie, ktorá tvorí prílohu návrhu (líniová stavba).
Stavba obsahuje:
Stavba bude realizovaná v k.ú. Čadca (osada Kýčerka). Predĺženie nového NN káblového vedenia je
navrhnuté z existujúceho zemného káblového rozvodu 1-AYKY 3x240+120, do ktorého sa zoslučkujú
nové istiace skrine PRIS. Trasa nového vedenia je navrhnutá v asfaltovej cestnej komunikácií
a štrkovej ceste. V celej trase navrhovaných NN zemných vedení sa do výkopu uloží aj optická
chránička HDPE 40. Stavba bude realizovaná na povrchovo upravenom aj neupravenom, mierne
členitom teréne. Prechody popod asfaltové komunikácie sa zrealizujú pretlačením. Prístupnosť
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k miestu stavby je zabezpečená po miestnych cestných komunikáciách obyčajnými dopravnými
prostriedkami.

Stavebné objekty:
SO 01 - Predĺženie NNK
- Montáž nových istiacich skríň PRIS
- Montáž nových zemných NN vedení
- Montáž optickej chráničky HDPE 40
Pre umiestnenie a projektovú dokumentáciu stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Projektová dokumentácia stavby /ďalej PD/ pre vydanie stavebného povolenia bude akceptovať
všetky podmienky tohto rozhodnutia a bude spracovaná v rozsahu potrebnom pre náležité
posúdenie /§ 9 Vyhl. č. 453/2000 Z. z./.
2. Stavba bude umiestnená na pozemkoch v k.ú. Čadca (líniová stavba) podľa situácie, ktorá je
súčasťou PD a tvorí neoddeliteľnú prílohu rozhodnutia.
3. Pred spracovaním ďalšieho stupňa PD je potrebné požiadať o presné vytýčenie všetkých
podzemných vedení a zariadení /plynovody, elektrická energia, telekomunikačné káble/
jednotlivých správcov vedení za ich odborného dozoru, dodržať príslušné STN, ochranné pásma
jestvujúcich vedení a ich prípadné pripomienky dané pri vytýčení.
4. Súbeh a križovanie s dotknutými jestvujúcimi vedeniami navrhnúť, ak nie je v ďalších
podmienkach uvedené inak, v súlade s STN 73 6005. V projektovej dokumentácii po
predchádzajúcom vytýčení, zdokumentovať všetky dotknuté vedenia s vyznačením odstupových
vzdialeností od jednotlivých vedení, resp. miest napojení.
5.
•
•
•

V ďalšom stupni PD dodržať podmienky vlastníka pozemku p.č. CKN 3256/2 v k.ú. Čadca:
miesto osadenie skrine PRIS bude na základe dohody s vlastníkom pozemku
osadenie skrinky na elektromer s budúcim možným inštalovaní a zapojením elektromeru
terén upraviť do pôvodného stavu

6. V ďalšom stupni PD dodržať podmienky vlastníkov pozemkov p.č. CKN 3157/1 - 3157/6 v k.ú.
Čadca:
• garancia kapacity PRIS 7/č.2, pre všetkých šesť parciel (kapacita kábla)
• PRIS 7/č.2 umiestniť na hranicu pozemku p.č. CKN 3157/6 v k.ú. Čadca (po dohode s vlastníkom
pozemku)
• v ďalšom stupni PD bude preukázané, že okrem NN siete sú priestorové možnosti aj na
umiestnenie ďalších inžinierskych sieti (odvodnenie, kanalizácia, voda...)
7. V ďalšom stupni PD uvažovať s uložením kábla predmetnej stavby čo najbližšie k okraju
pozemkov, v ktorých sa bude stavba realizovať z dôvodu budúcej možnej výstavby inžinierskych
sietí (kanalizácia, voda...)
8. V ďalšom stupni PD uvažovať s pripoložením kábla el. vedenia verejného osvetlenia, resp.
chráničky po dohode s Mestom Čadca.
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9. Zachovať jestvujúce vedenie a podperné body verejného osvetlenia, odpojenie a pripojenie je
potrebné ohlásiť správcovi verejného osvetlenia ENGIE Services, a.s., Jarošová 2961/1, 831 03
Bratislava.
• Spätnú úpravu vozovky miestnej cesty MK 078.1-1 s asfaltovým povrchom realizovať:
a) Obrusná vrstva vozovky – použitie asfaltovej zmesi typu AC; druh AC 11; hrúbka
vrstvy min. 50 mm;
• úprava v úseku pozdĺžneho výkopu ryhy bude realizovaná v celej šírke vozovky
• úprava v úseku priečneho výkopu ryhy bude realizovaná s presahom 5 m na
každú stranu
b) Ložná vrstva vozovky – použitie asfaltovej zmesi typu AC; druh AC 16; hrúbka vrstvy
min. 50 mm
• úprava v mieste výkopu ryhy bude realizovaná s presahom (preplátovaním) 160
mm na každú stranu výkopu ryhy nad hornou podkladovou vrstvou
c) Horná podkladová vrstva – použitie asfaltovej zmesi typu AC; druh AC 16; hrúbka
vrstvy min. 70 mm
Alternatívne je možné namiesto AC 16 použiť u hornej podkladovej a ložnej vrstvy AC
22, musia sa ale realizovať hrúbky vrstiev po min 60 mm.
Výkopovú zeminu nepoužiť na spätný zásyp ryhy.
Stavba bude realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie a jej zmeny zo dňa 31.01.2022:
„Stavba: 12255 Čadca – U Krkošky – Predĺženie NNK“, zodpovedný projektant: Ing. P.
Mikušiak, stupeň: DRS, dátum: 04/21.
Stavebník je povinný zachovať jestvujúce odvodnenie miestnej cesty.
Materiál spojený s realizáciou stavby nesmie byť ukladaný na miestne cesty.
Pri stavebnej činnosti ani iným spôsobom v zmysle § 9 ods. 4 a ods. 5 cestného zákona
neznečisťovať a nepoškodzovať všeobecného užívania schopnú časť pozemnej komunikácie
a bezodkladne čistiť zametaním alebo poškodenie odstrániť. V prípade znečistenia alebo
poškodenia, je nutné bez prieťahov zabezpečiť okamžitú nápravu.
Ak sa tak nestane, je ten,
kto závadu spôsobil, povinný uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené s uvedením
komunikácie do pôvodného stavu.
Stavebník je povinný pred zahájením prác požiadať Mesto Čadca – referát dopravy v zmysle §
8 cestného zákona o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnej cesty (tzv.
„Rozkopávkové povolenie“). K žiadosti je potrebné doložiť v zmysle § 8 ods. 1 cestného
zákona záväzné stanovisko od OR PZ Okresného dopravného inšpektorátu v Čadci.
•

•
•

•
•
•

•

10. V ďalšom stupni PD dodržať podmienky – Krajský pamiatkový úrad Žilina,
KPUZA-2021/9218-2/36889/KOP zo dňa 10.05.2021:
• Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr.
objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, keramiky,
pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť
Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať
ho bez zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom.
• Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky
subjekty zúčastňujúce sa na realizácií stavby.
11. V ďalšom stupni PD dodržať podmienky – Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné
prostredie:
OU-CA-OSZP-2021/004922-002 zo dňa 23.04.2021
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Odpad bude zhromažďovaný tak, aby nenarušoval estetický raz krajiny a podľa potreby zabezpečí
jeho okamžité zhodnotenie alebo zneškodnenie.
Nevyužité odpady budú zneškodnené skládkovaním na skládke, ktorá má udelený súhlas na
prevádzkovanie v zmysle § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, príp. integrované povolenie.
Ku kolaudácii stavby investor predloží relevantné doklady od dodávateľa stavby o spôsobe
zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou prác.
Investor (alebo dodávateľ) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavby
v súlade s vyhláškou MŽP SR 6. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o odpadoch a druhy odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov
Odpad - výkopová zemina je potrebné odovzdať len osobe, ktorá má na to povolenie a
prevádzkuje miesto na to určené v zmysle § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch.
Výkopovú zeminu je možné využiť na terénne úpravy pozemku, na ktorom sa realizuje stavba.
Prebytok výkopovej zeminy, ktorý by mal byť využitý mimo realizácie stavby, je považovaný za
odpad a musí byť s nim naložené v súlade so zákonom o odpadoch. V opačnom prípade sa takéto
konanie považuje za porušenie ust. zákona o odpadoch.
OU-CA-OSZP-2021/004918-002 zo dňa 26.04.2021
Počas stavebných prác dbať na ochranu príp. existujúcej zelene
prebytočnú výkopovú zeminu neukladať do alúvií miestnych tokov a podmáčané lokality, aby
nedošlo k zasypaniu prípadných biotopov európskeho alebo národného významu; v prípade, že
prebytočná zemina nebude využitá v rámci dotknutej stavby zlikvidovať ju na riadenej skládke
TKO.
OU-CA-OSZP-2021/004968-002 zo dňa 21.05.2021
stavenisko počas výstavby zriadiť na plochách, ktoré budú zabezpečené proti úniku nebezpečných
látok do povrchových alebo podzemných vôd resp. zabezpečiť tieto plochy tak, aby nedošlo
k znečisteniu terénu, spojenému s rizikom následného zhoršenia akosti povrchových alebo
podzemných vôd
v prípade úniku látok škodiacich vodám do povrchových alebo podzemných vôd je potrebné
vykonať opatrenia na ochranu vôd v zmysle § 41 ods. 6 a 7 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách

12. V ďalšom stupni PD dodržať podmienky - SPP - Distribúcia Bratislava, TD/NS/0411/2021/Ki zo
dňa 18.05.2021:
• V ďalšom stupni PD je nutné požiadať o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácií,
k vykonaniu činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení
VŠEOBECNE PODMIENKY:
• Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti je stavebník
povinný požiadať SPP -D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online
formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
• v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu
100 m bezplatne,
• stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk
(časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade
neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú
inšpekciu (S01), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom
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pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške
300,- až 150 000,- E,
stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z
dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky,
Údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy)
plynárenských zariadení,
stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie
činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú) stranu
od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“)
plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“)
plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne,
bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to
pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú) stranu od obrysu
NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu,
iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a
ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť
plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia
plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho)
zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto
stanoviska,
v prípade, ak zemné prace vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL
plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou
metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D
realizačnú, projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie
takýchto prác,
vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo
vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázane,
ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email:
jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského
zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej výsledok kontroly bude
zaznamenaný do stavebného denníka,
prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je
prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydane povolenie SPP-D,
stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej
doby ich odkrytia proti poškodeniu,
stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré
by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme
všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď
ohlásene SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viest' k vážnemu
ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať
podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (S01), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v
ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení
Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia

Č.sp. VD/3564/2021/867/2022/Mu –
Č.z. VD/4749/2022/Mu

•

•
•
•

•

str. 6

môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, pripadne
trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa §
286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného
zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedene v Zápise z
vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP)
najmä TPP 702 01, TPP 702 02,
stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými
zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej
siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby,
kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej
siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

13. V ďalšom stupni PD dodržať podmienky - SeVaK a.s. Žilina, O21019677 zo dňa 07.06.2021:
• Horeuvedenou stavbou dôjde ku kolízii s potrubím verejného vodovod PE DN 150 mm a potrubím
verejnej kanalizácie v prevádzke SEVAK a.s. V záujmovej oblasti sa taktiež nachádzajú
vodovodné a kanalizačné prípojky pre jednotlivé nehnuteľnosti, ktoré nie sú v správe SEVAK.
Informácie o týchto sieťach Vám poskytnú majitelia nehnuteľností. Situáciu s orientačným
zakreslením našich podzemných vedení (výstup z GISu) Vám zasielame v prílohe.
• Pred zahájením akýchkoľvek zemných prác stavebník požiada o vytýčenie podzemných vedení,
ktoré sa nachádzajú v záujmovom území a zabezpečí, aby pri realizácii zemných prác bola
dodržaná STN 73 6005 pri súbehu a križovaní s ostatnými vedeniami. Vytýčenie uvedených našich
vedení Vám cez objednávku vykoná naša organizácia.
• Počas stavebných prác a pri dotyku stavby s VV a VK je potrebné dodržať minimálne vzdialenosti
určené k ochrane vodovodného a kanalizačného potrubia v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. O
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 odsek 2, ktorý vymedzuje pásmo ochrany
VV a VK v šírke 1,5 m (do DN 500 mm vrátane) od pôdorysného bočného okraja potrubia na
obidve strany. Výkopové práce v ochrannom pasme VV a VN realizovať ručným výkopom.
• V pásme ochrany VV a VK je zakázane vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie
alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému
vodovodu a verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé
porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.
• Pripadnú kolíziu s našimi inžinierskymi sieťami riešiť s príslušnými pracovníkmi HS vodovody a
HS kanalizácie ešte pred zasypaním ryhy za účelom ochrany našich potrubí.
14. V ďalšom stupni PD preukázať formou projektu organizácie výstavby spôsob uskutočnenia stavby
s potrebnými plochami zariadenia staveniska, dopravným napojením staveniska a nevyhnutnými
zábermi. Pri návrhu minimalizovať negatívne vplyvy uskutočňovania stavby na susedné pozemky,
trvalé porasty a stavby.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V priebehu územného konania zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej
správy neboli vznesené žiadne námietky, pripomienky boli akceptované a sú zapracované do
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podmienok tohto rozhodnutia (podmienky pre umiestnenie a projektovú dokumentáciu stavby podmienky č. 5 a 6).
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 2 roky odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie stavebného
povolenia.
Stavba nie je v kolízii s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (ÚPN mesta
Čadca) schválenou uznesením mestského zastupiteľstva č. 96/2007 na zasadnutí dňa 27.07.2007,
ktorej záväzné časti boli vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením č. 57/2007 s účinnosťou od
15.08.2007.
ODÔVODNENIE
Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný
zákon"), v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona oznámilo začatie územného konania
dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania a súčasne nariadilo za
účelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
06.10.2021 so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Čadci. Ku dňu ústneho konania mal
navrhovateľ doplniť stavebnému úradu kladné stanovisko cestného správneho orgánu – Mesto Čadca,
referát dopravy. Z výsledkov ústneho konania a z námietok účastníkov konania bolo konštatované, že
navrhovateľ upraví trasovanie líniovej stavby. Dňa 11.10.2021 navrhovateľ predložil upravený návrh
(zmena trasovania líniovej stavby – nový návrh bol prílohou oznámenia).
Vzhľadom na to, že k riadnemu posúdeniu bolo nutné doplniť stanovisko cestného správneho
orgánu Mesto Čadca podľa § 35 ods. 3 stavebného zákona a § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vyzvalo navrhovateľa na doplnenie predloženého
návrhu najneskôr do 28.02.2022 o kladné stanovisko cestného správneho orgánu – Mesto Čadca,
referát dopravy. Stavebný úrad súčasne podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov územné konanie prerušil. Cestný správny orgán vydal
dňa 04.02.2022 súhlasné záväzné stanovisko za dodržanie určitých podmienok, ktoré sú premietnuté
do podmienok územného rozhodnutia.
Z dôvodu upravenia návrhu Mesto Čadca oznámilo účastníkom tohto správneho konania, že
podľa ustanovenia § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov majú možnosť pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladom aj
k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
Účastníci konania mohli nazrieť do podkladov rozhodnutia najneskôr do 5 dní od doručenia
oznámenia.
V uskutočnenom územnom konaní bol návrh na vydanie územného rozhodnutia preskúmaný
z hľadísk uvedených v ustanovení § 37 ods. 2 stavebného zákona a prejednaný s účastníkmi konania
a dotknutými orgánmi.
V priebehu územného konania zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej
správy neboli vznesené žiadne námietky, pripomienky boli akceptované a sú zapracované do
podmienok tohto rozhodnutia.

Č.sp. VD/3564/2021/867/2022/Mu –
Č.z. VD/4749/2022/Mu

str. 8

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že
jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám
neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.
Toto rozhodnutie stráca platnosť dňom, keď stavebnému úradu bude doručené oznámenie
navrhovateľa alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie
vzťahuje.
Stavba nie je v kolízii s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (ÚPN mesta
Čadca) schválenou uznesením mestského zastupiteľstva č. 96/2007 na zasadnutí dňa 27.07.2007,
ktorej záväzné časti boli vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením č. 57/2007 s účinnosťou od
15.08.2007.
POUČENIE
Podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno
proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa:
Mestský úrad, oddelenie dopravy, ÚP a SP, Námestie slobody 30, 022 27 Čadca/. Toto rozhodnutie nie
je možné preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č.
424/2002 Z.z., pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

Ing. Milan GURA
primátor mesta

Príloha pre navrhovateľa:
• overená projektová dokumentácia pre územné konanie pre navrhovateľa

Doručí sa:
Účastníci konania
1. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina
2. Elspol - SK, s.r.o., Miestneho priemyslu súp. č. 1085, 029 01 Námestovo
3. vlastníci bezprostredne susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť
navrhovanou líniovou stavbou priamo dotknuté, k.ú. Čadca
4. vlastníci pozemkov, ktorý sú dotknutý navrhovanou líniovou stavbou v lokalite Čadca - Milošová,
k.ú. Čadca
Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, týmto sa rozhodnutie
doručuje verejnou vyhláškou § 42 ods. 2 stavebného zákona. Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu
15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.
Dotknuté orgány
5. Mesto Čadca, odd. ekonomické a správy majetku
6. Mesto Čadca, referát dopravy
7. Mesto Čadca, referát ŽP
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A.Hlinku súp. č. 4, 022 01 Čadca
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9. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 01 Čadca
10. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. č. 1156, 022 01 Čadca
12. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina
13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská súp. č. 28, 817 62 Bratislava
14. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava
15. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina

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

VYVESENÉ DŇA: ..................................... ZVESENÉ DŇA: .......................................

......................................................................
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 59 písm. a ods. 2 vo
výške 100.00 € bol zaplatený.
Tel.: 041/4302214
IČO: 313971
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Fax: 041/4302218
DIČ: 2020552974
č. ú.: 7224-322/0200
Internet: www.mestocadca.sk
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 01
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