
MESTO Č ADCA 
Namestie slobody 30, 022 01 Čadca 

C. j.: VD/49068/4604/2021/Gr 	 V tadci Ma 10.11.2021 

ROZHODNUTIE 
0 PREDUENI PLATNOSTI STAVEBNÉ110 POVOLENIA 

Stavebnik: leleznice slovenskej republiky, GR Bratislava, Klemensova Č. 8, 813 61 Bratislava, v 
zast6peni REMING CONSULT, a.s., Trnavski cesta Č. 27,831 04 Bratislava 

podal drla 1.10.2021 žiadosť  o predfženie platnosti stavebného povolenia pre stavbu: „ ŽSR, 
ModemizAcia koridoru štátna hranica ČR/SR — Čadca — Krdsno nad Kysucou (mimo), železničnd trať  
3. etapa" časť  objelcty: 
SO 08-38-01 prfstupovd komunikdcia cez rieku Čierfianka 
SO 08-33-02 cestný most na pristupovej komunikdcii cez rieku Čierfíanka z I/11 

Mesto Čadca ako prfslušný špecidlny stavebný Arad podra § 120 zdkona Č. 50/1976 Z.z. 
o Uzerrmom plánovanf a stavebnom poriadku v platnom znenf (d'alej stavebný zdkon), § 3a zcikona Č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikkidch (cestný &ikon) v platnom znenf a posúdil žiadosť  
v stavebnom konani a v súlade s § 67 odst.2 a 69 odst 1 stavebndho zdkona 

predlžuje 

platnosť  stavebného povolenia, Ictoré vydalo Mesto Čadca dfía 18.11.2019 pod č.sp. 
VD/42597/2019/Gr, prdvoplatné &la 20.12.2019 na stavbu: 

„ ž' SR, Modernizicia koridoru štátna hranica ČR/SR — Čadca — Knisno nad Kysucou 
(mimo), železnični trať  3. etapa" čast': 
SO 08-38-01 pristupovi komunikicia cez rieku tienlanka 
SO 08-33-02 cestný most na pristupovej komunikicii cez rieku tierfianka z 1/11 

umiestnenú na pozemkoch register "C" pare. Č. 14662/2, 14661/4, 14560/13, 14560/14, 14669/4, 
14564/19, 14580/3, 14575/29, 14575/31, 14583/27, 1457/32, 14583,28,14583/29, 14582/11, 14582/10, 
14575/30, 14583/30, 7108/3, 14564/20 a 14565/17 v katastrdlnom Uzemi Čadca a určuje novd dobu 
platnosti: 2 roky odo diía nadobudnutia privoplatnosti tohto rozhodnutia. 

Stavebné povolenie nestrati platnosť, ak bude počas tejto lehoty stavba začatd. 

Podmienky pre uskutočnenie stavby uvedend v stavebnom povoleni vydanom Mestom Čadca 
&Ia. 18.11.2019 pod č.sp. VD/42597/2019/Gr, právoplatné dfía 20.12.2019 ostávaki nad'alej v platnosti. 

Od6vodnenie 

Stavebnik: Železnice slovenskej republiky, OR Bratislava, Klemensova Č. 8, 813 61 
Bratislava, V 70stúpení REMING CONSULT, a.s., Trnavskd cesta Č. 27, 831 04 Bratislava podal dŕia 
1.10.2021 žiadosť  o prediženie platnosti stavebného povolenia pre stavbu: „ ŽSR, Modernizdcia 
koridoru štátna hranica ČR/SR — Čadca — Krásno nad Kysucou (mimo), lelezničnd trať  3. etapa" časť  



ng. 	Gura 
r 	or mesta 

t.sp. VD/ 	 str. 2 

objekty: SO 08-38-01 prístupová komunikácia cez rieku Čierňarka a SO 08-33-02 cestny most na 
pristupovej komunikácii cez rieku Čierňanka z I/11. 

Dôvodom nezačatia realizácie stavby v termfne do dvoch rokov odo dfia, ked' rozhodnutie 
nadobudlo právoplatnosf, bol uvedený nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu predmetnej 
stavby. 

Mesto Čadca vydalo na predmetml stavbu stavebné povolenie dfia dfia 18.11.2019 pod č.sp. 
VD/42597/2019/Gr, právoplatné dfía 20.12.2019 

Mesto Čadca, ako prislu§ny stavebný drad, na základe predloženej žiadosti oznámilo začatie 
konania o prediženi platnosti stavebného povolenia fičastnikom konania a dotknutým orgánom 
a stanovilo lehotu na uplatnenie pripadných námietok a doručenie stanovfsk do 7 dn.( odo dila 
doručenia oznámenia. 

Námietky iičastnfkov konania neboli v konanf vznesend. 

Stavebny firad posíxlil dôvod, pre ktorý nebola stavba začatá. Pretole sa nennenili podklady, 
za lctorých bolo stavebné povolenie vydand, najma zostali v platnosti stanoviská dotknutych orgánov a 
organizácii, stavebný Arad žiadosti vyhovel. 

Stavebny Arad z tohto dôvodu rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

Poučenie o odvolani 

Podra § 53 a 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konani v zneni neskor§ich predpisov možno 
proti tomuto rozhodnutiu podat' do 15 dnf odo dfia jeho doručenia odvolanie na Mesto &dca (adresa: 
Mestslcý Arad Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 &dca). 

Toto rozhodnutie nie je mand preskamat' síidom podra zákona Č. 99/1963 Zb. Občiansky 
sfidny poriadok v zneni zákona Č. 424/2002 Z.z., pokiar nebol vyčerpany riadny opravny prostriedok. 

Doručf sa: 

Očastnici konania: 

• 2eleznice slovenskej republiky, GR Bratislava, Klemensova Č. 8, 813 61 Bratislava, 
• REMING CONSULT, a.s., Trnavsk4 cesta Č. 27, 831 04 Bratislava, 
• Slovenska správa ciest, IVSC 2ilina, Martina Rdzusa 104/A, 010 01 2ilina, 
• Slovenský vodohospdársky podnik, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 921 80 Pie§fany, 
• Mesto Cadca, Námestia slobody Č. 30, 022 01 Cadca 

Ostatným lačastnikom konania známym aj neznámym vlastnikom pozemkov v katastrálnom fizemf 
tadca sa oznámenie doručuje verejnou vyhl8kou podra § 61 ods. 4 stavebného zákona, vyvesenim 
oznámenia po dobu 15 &if na firadnej tabuli Mestského l'iradu v tadci. 



t.sp. VD/ 	 str. 3 

Dotknuté orgány 
• Okresny ilrad žilina odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Vysoko§kolakov 8556/33b, 

010 08 žilina-VIčince, 
• KR PZ, Krajský dopravný in§pektorát, Kuzmányho 26, 012 23 žilina, 
• Olcresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palarikova Č. 91, 022 01 tadca, 
• Olcresné riaditentvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku Č. 4, 022 01 Čadca, 
• Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Berická cesta 1960, 010 57 žilina, 
• Slovak Telekom, a.s., Bajkalská sap. Č. 28, 817 62 Bratislava, 
• Slovak Telekom, a.s., RCSI, Pogtová súp. Č. 1, 010 01 žilina, 
• SPP — distriblacia a.s., Mlynské Nivy sfip. Č. 44, 825 19 Bratislava, 
• Stredoslovenska distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, 010 47 žilina, 

Toto rozhodnutie musi byt' vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledný 
deft lehoty vyvesenia je Mom doručenia. 

VYVESENt DŇA•  IŮ  11  ÁJ ZVESENt DŇA: 	  

Pečiatka a podpis organu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

Spravny poplatok vyrnbeny v zmysle polollcy 60a pfsm a zakona Č. 145/1995 Z.z. o sprivnych poplatkoch v platnom znenf 
vo vý§ke 100,00 eur bol uhradeny. 
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