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M E s o v

C D c AAT
Č. j.: VD/2266/20 l3lMu V Čadci dňa 14.06.2013

ROZHODNUT.IE
"'/'. '

Stavebník:
Adresa:

Ján Kašík a manž. MUDr. Marta Kašíková
Komenského 133/6, 022 01 Čadca

Mesto Čadca, ako príslušný stavebný úrad podl'a § 117 zákona Č. 50/1976 Zb.
v platnom znení (stavebný zákon), obdržalo žiadosť na dodatočné povolenie stavby:
" Terénne úpravy a záhradný dom " na pozemkoch p.č. CKN 10 615/2, 10 617/2, 10 618/2,
10619/2 v k.ú. Čadca

Mesto Čadca vykonalo miestnu obhliadku na ktorej bolo zistené, že so stavbou:
" Terénne úpravy a záhradný dom " umiestnenou na pozemkoch p.č. CKN 10 615/2, 10
617/2, 10 618/2, 10619/2 v k.ú. Čadca·už bolo začaté bez vydania príslušného povolenia
stavebného úradu. Z uvedeného dôvodu Mesto Čadca zahájilo konanie podl'a § 88a) ods. 1
stavebného zákona o nepovolenej stavbe: " Terénne úpravy a záhradný dom" na pozemkoch
p.č. CKN 10615/2, 10617/2, 10 618/2, 10619/2 v k.ú. Čadca

Stavebný úrad na základe výsledkov konania rozl:!odol takto:
Stavba:

" Terénne úpravy a záhradný dom"
"

na pozemkoch p.č. CKN 10 615/2, 10617/2, 10 618/2, 10619/2 v k.ú. Čadca sa podl'a § 88a)
ods. 4 stavebného zákona

d O d a t o č n e p o v o ľ II j e.

Popis stavby:
Stavebník zrealizoval na predmetných pozemkoch terénne úpravy, pncom boli

vytvorené podmienky na realizáciu záhradného domu, ktorý je jednopodlažný zjednej časti
situovaný pod povrchom. Tvar strechy - pultová, zatrávnená pochôdzia strecha. Objekt je
rozdelený na 3 súbory - uskladnenie potravín, hospodárska miestnosť na uskladnenie náradia,
letná kuchyňa. Terénne úpravy sa dotkli celého pozemku. V úrovni stavajúceho rodinného
domu na p.č. CKN 10615/2 v k.ú. Čadca je zrealizovaná v zmysle predloženého pasportu
vykonaných prác navážka zeminy do úrovne 582,63 m n.m. (- 0,450 m), pod úroveň podlahy
rodinného domu. Pozemok mierne klesá smerom na juh k hranici na výšku 581,27 m n.m.
Pod klesaním 33° plynulo prejde terén na p.č. CKN 10617/2 v k.ú. Čadca na výšku 577,39 m
n.m. Ďalej bude klesať z výšky 577,39 m n.m. na výšku 577,31 m n.m. stále smerom na juh,



prechodom na parcelu CKN 10618/2 v k.ú. Čadca. Pod sklonom 25° klesá ha parcelu CKN
10619/2 v k.ú. Čadca vo výške 574,96 m n.m .. Kjužnej hranici pozemku p.č. CKN 10619/2
v k.Ú. Čadca sa výška nemení.

Technické údaje:
Úžitková plocha záhradného domu: 67,5 m2

Pre dokončenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude dokončená podľa projektovej dokumentácie (Záhradný dom Čadca) overenej

stavebným úradom v konaní o dodatočnom povolení stavby. Prípadné zmeny nesmú byť
vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických nariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

3. Počas výstavby budú dodržiavané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie
stavieb v zmysle § 48 stavebného zákona.

4. Stavba bude dokončená do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.

5. Odpad vzniknutý počas realizácie stavebných prác likvidovať v zmysle zákona
o odpadoch, ku kolaudácii stavby je stavebník povinný dokladovať množstvo vzniknutého
odpadu a zákonný spôsob jeho likvidácie.

6. Dažďové vody zo stavby budú likvidované na pozemku stavebníka tak, aby nespôsobovali
škody na susedných pozemkoch a nehnuteľnostiach, budú zaústené do odvodňovacieho
systému rodinného domu.

7. Stavebník je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť
stavebný denník a tento predložiť stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.

8. Na stavbu budú použité stavebné výrobky, ktoré splňajú podmienky osobitných
predpisov.

\

9. Stavebník je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prác na predmetných pozemkoch
udržiavať v čistote komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistiť po každom
znečistení.

10. Stavebnými prácami nezasahovať do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom
dotknutým stavbou bez súhlasu ich majiteľa, správcu, neprimerane neobmedzovať práva a
právom chránené záujmy účastníkov stavebného konania

11. Po ukončení stavby je stavebník povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť do pôvodného
stavu a prípadné vzniknuté škody uhradiť vlastníkom resp. užívateľom podľa
všeobecných predpisov o náhrade škody.

12. Povolená stavba podlieha kolaudácii.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
CKN 10618/2 v k.ú. Čadca - TTP

Súhlas k budúcemu použitiu poľnohospodárskej pôdy vydaný Obvodným



pozemkovým úradom v Čadci zo dňa 03.10.2012 č.j, ObPÚ - 2012/00725 - 002/A04 o
celkovej výmere 250 m2

Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. Stanislav Mikovčák, ul. 17. novembra 2868,02201 Čadca

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V priebehu stavebného konania boli vznesené námietky účastníčky konania -r- Mária

Hladová, Svrčinovec 209, 023 12 Svrčinovec,
"Nesúhlasím s terénnymi úpravami z dôvodu, že tam mám pozemok na ktorom sadím
zemiaky a bojím sa, že pôda môže byť kontaminovaná návozom sutí. V blízkosti sa nachádza
studňa-ktorá pravdepodobne prechádza cez pozemok-kde-sú terénne úpravy"

Stavebný úrad námietku po posúdení zamieta.

Zo strany ostatných účastníkov konania neboli v konaní vznesené žiadne námietky ani
pripomienky.

Stavba nesmie byt' začatá pokia!' stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť
v zmysle § 52 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Stavebné povolenie stráca platnosť ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona.

Stavba nie je vkolízii s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (ÚPN
mesta Čadca) schválenou uznesením mestského zastupiteľstvač. 9612007 na zasadnutí dňa
27.07.2007.

ODÔVODNENIE

Mesto Čadca, ako príslušný stavebný úrad, podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon! v platnom znení, na základe
telefonického podnetu oznámilo listom zo dňa 29.05:2012, že vykoná v zmysle § - u 98
stavebného zákona štátny stavebný dohľad dňa 13.06.2012, na nepovolených terénnych
úpravách na pozemkoch p.č. CKN 10 615/2, 10 617/2, 10 618/2, 10619/2 v k.ú. Čadca;

Mesto Čadca vykonalo miestnu obhliadku na ktorej bolo zistené, že so stavbou
terénnych úprava záhradného domu na pozemkoch p.č. CKN 10 615/2, 10 617/2, 10 618/2,
10619/2 v k.ú. Čadca už bolo začaté bez vydania príslušného povolenia stavebného úradu. Na
základe zistených skutočností Mesto Čadca, ako príslušný stavebný úrad zahájilo konanie
podľa § 88a ods. 1 stavebného zákona o nepovolených terénnych úpravách a stavbe
záhradného domu.

Na základe uvedených skutočností Mesto Čadca vyzvalo stavebníkov: Ján Kašík a
manž. MUDr. Marta Kašíková, Komenského 133/6, 022 01 Čadca, aby v lehote do
31.08.2012 predložili doklady otom, že dodatočné povolenie terénnych úprava záhradného
domu nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom a osobitnými
predpismi. Z uvedeného dôvodu boli stavebníci povinní v lehote do 31.08.2012
predložiť Mestu Čadca požadované doklady. Stavebníci boli upozornení, že v prípade, že
stavebníci požadované doklady v stanovenej lehote nepredložia, alebo sa na ich podklade
preukáže rozpor terénnych úprav a záhradného domu s verejným záujmom, stavebný úrad
nariadi odstránenie stavby v zmysle § 88a ods.2 stavebného zákona.



_.!es Cadca, ako príslušnému stavebnému úradu podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb.
lánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení bola dňa 27.08.2012 doručená

zi o o edÍženie termínu na doloženie dokladov ku konaniu podľa § 88a ods. 1
stavebné o zákona o nepovolených terénnych úpravách a záhradného domu na pozemkoch
p.c. CIC- 10 61 ~/2, 10 617/2, 10618/2, 10619/2 v k.ú. Čadca. Mesto Čadca žiadost'
o predÍženie ermínu posúdilo a tejto vyhovelo, pričom stanovilo nový termín na doloženie
dokladov do 15.10.2012.

Stavební i dňa 24.09.2012 doručili žiadosť o vydanie dodatočného stavebného
povolenia terénn ch úpravách a záhradného domu na pozemkoch p.č. CKNlO 615/2,
10 617/2, 10618/2, 10619/2 v k.ú, Čadca "a zároveň ..' požadované doklady (24.09.2012,
16.10.2012). akoľko boli stavebnému úradu predložené všetky potrebné doklady pre
vydanie dodatočného povolenia stavby, stavebný úrad na ich podklade konštatoval že
dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto
zákonom a osobitnými predpismi.

Mesto Čadca oznámilo pokračovanie v konaní a súčasne na prerokovanie žiadosti
nariadilo ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 09. ll. 2012.

Na ústnom konaní účastníčka konania Mária Hladová vzniesla námietku, že nesúhlasí
s terénnymi úpravami z dôvodu, že s predmetnými pozemkami susedí aj jej pozemok na
ktorom sadia zemiaky a pravdepodobne týmto pozemkom prechádza vodovodná prípoj ka zo
spoločnej studne. Obáva sa, že pôda môže byt' kontaminovaná návozom suti.

Stavebný úrad sa uvedenou námietkou zapodieval a nakoľko na základe tvrdenia
stavebníka a účastníkov konania terénne úpravy boli vykonané z materiálu získaného
z asanačných prác bývalého AVC, Mesto Čadca požiadalo Obvodný úrad životného
prostredia v Čadci aby v lehote do 28.02.2013 vydal záväzné stanovisko ku konaniu podľa §
88a ods. 1 stavebného zákona onepovolenej stavbe "Terénne úpravy a záhradný dom"
umiestnenej na pozemkoch p.č. CKN 10 615/2, 10 617/2, 10618/2, 10619/2 v k.ú. Čadca,
stavebníkov: Ján Kašík, a manž, MUDr. Marta Kašíkoyá, Komenského 133/6,02201 Čadca .

. Na základe stanoviska Obvodného úradu životného prostredia bolo potrebné
predloženú projektovú dokumentáciu doplniť z hľadiska odpadového hospodárstva. Do doby
doplnenia žiadosti Mesto Čadca konanie o dodatočnom povolení terénnych úprav prerušilo.
Po doplnení projektovej dokumentácie, túto stavebníci predložili dotknutému orgánu -
Obvodný úrad životného prostredia v Čadci k zaujatiu záväzného stanoviska ku konaniu
podľa § 88a ods. 1 stavebného zákona o nepovolenej stavbe "Terénne úpravy a záhradný
dom" umiestnenej na pozemkoch p.č. CKN 10615/2, 10 617/2, 10 618/2, 10619/2 v k.ú.
Čadca. Po obdržaní záväzného stanoviska Obvodného úradu životného prostredia v Čadci
a doplnenej projektovej dokumentácie, príslušný stavebný úrad pokračoval v konaní
o dodatočnom povolení stavby.

Dňa 24.05.2013 bolo stavebnému úradu predložené stanovisko Obvodného úradu
životného prostredia v Čadci v ktorom bolo konštatované, že projektová dokumentácia,
dokumentuje výstavbu záhradného domu a už zrealizované terénne úpravy. Podľa prehlásenia
firmy BCI a.s., ako zhotoviteľa stavby OC Čadca - Kaufland (bývalý areál AVC) bola na
terénne úpravy použitá prebytočná výkopová zemina a stavebná suť nespadajúca pod
nebezpečné odpady. Vzhľadom na to, že použitie výkopovej zeminy a stavebnej sute na
terénne úpravy nie je v rozpore so zákonom Č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, Obvodný úrad
životného prostredia v Čadca nemá námietky k dodatočnej legalizácii stavby.



Z uvedeného dôvodu bola námietka pani Márie Hladovej zamietnutá, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia .

. Nakoľko boli stavebnému úradu predložené všetky potrebné doklady pre vydanie
dodatočného povolenia stavby, stavebný úrad na ich podklade konštatoval, že dodatočné
povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom
a osobitnými predpismi.

V uskutočnenom konaní stavebný úrad posúdil žiadosť o dodatočné stavebné
povolenie z hľadísk uvedených v § 88 a), § 58 - 66 stavebného zákona, prejednal ju
z Učastníkmi konania a zistil, že uskutočnením ani jej-užívaním nie sú ohrozené záujmy
spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, alebo ohrozené, práva a oprávnené záujmy
účastníkov konania.

Stavba nie je v kolízii s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (ÚPN
mesta Čadca) schválenou uznesením, mestskéhozastupiteľstva č. 96/2007 na zasadnutí dňa
27.07.2007.

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, stavebného poriadku,
výstavby, rozvoja mesta a služieb, Námestie slobody 30,022 Ol Čadca/o Toto rozhodnutie nie
je možné preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení
zákonač. 424/2002 Z.z., pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

Doručuje sa účastníkom konania:
1. Ján Kašík, Komenského 133/6,02201 Čadca
2. MUDr. Marta Kašíková, Komenského 133/6,02201 Čadca.
3. Ing. Stanislav Mikovčák, ul. 17. novembra 2868,02201 Čadca
4. Jozef Letko, J. Kollára 2665/26,02201 Čadca
5. Mária Hladová, Drahošanka 673,02201 Čadca
6. Anna Mojáková, Drahošanka 699,022 Ol Čadca
7. Anna Kizeková, uHluška 2363, 022 01 Čadca

Ostatným účastníkom konania - známym aj neznámym spoluvlastníkom pozemku p.č.
CKN 10 606 v k.ú. Čadca sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.



Doručuje sa dotknutým orgánom:
1. ·ObvochÍý pozemkový úrad v Čadci, Palárikova 95,02201 Čadca
2. Obvodný úrad ŽP v Čadci, Horná 2483,02201 Čadca .
3. MsÚ Čadca, referát ŽP

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

VYVESENÉ DŇA:

Správny poplatok v zmysle zákona Č. 286/2012 Z.z. v platnom znení vo výške 33,00 eur bol uhradený.
Tel.: 041/4332301-4 IČO: 313971 Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca E-mail: sekretariat@rnestocadca.sk
Fax: 041/4302218 mč: 2020552974 Č. ú.: 7224-322/0200 Internet: ,,/ww.rnestocadca.sk
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 01


