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C A D c A
Č. j.: VD/2365/2013/Ja V Čadci dňa 20.06.2013

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník: PhDr. Pavol Holeštiak, PhD.
R.Č. :
Adresa: Milošová 2974, 02201 Čadca

podal dňa 29.04.2013 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu
"Prístrešok na parkovanie a sklad", na pozemku parc.č. CKN 14494/6, 14494/13 v k.ú. Čadca,
v spojenom územnom a stavebnom konaní.

Mesto Čadca, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku Istavebný zákon! v znení neskorších predpisov,
prerokovalo žiadosť stavebníka podľa §§ 37, 62 a 63 stavebného zákona v spojenom
územnom a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

Stavba:

"Prístrešok na parkovanie a sklad"

na pozemku parc.č. CKN 14494/6, 14494/13 v k.ú. Čadca sa podľa § 39a 1 ods. 4 a § 66
stavebného zákona

povoľuje.

Popis stavby:

Projektová dokumentácia rieši výstavbu prístrešku na parkovanie a skladu, na
pozemku parc.č. CKN 14494/6, 14494/13 v k.ú. Čadca. Prístrešok bude drevenej stlpikovej
konštrukcie, neopláštený, zastrešený bude sedlovou strechou. Sklad bude drevenej
konštrukcie, čiastočne opláštený doskami, zastrešený bude sedlovou strechou. Spevnené
plochy budú prevedený prírodným lomovým - štiepaný kameňom do maltového lôžka.
Objekty nebudú napojené na inžinierske siete.



2. Polohové a výškové pomery: .' .
• pôdorysné rozmery prístrešku na parkovanie aj skladu sú 8,Ox5,0 m
• porovnávacia rovina: ± O,000 m = úroveň podlahy 1.NP
• výška hrebeňa strechy v úrovni: SO 01 + 4,463 mod ± 0,000

SO 02 + 4,913 m od± 0,000
• úroveň upraveného terénu: úroveň ± 0,000
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Technické údaje stavby:

-zastavaná plocha SO 01: 42,11 m-
-zastavaná plocha SO 02: 42,11 m-
-zastavaná plocha SO 03: 15l,~3 nr'

Objektová skladba povoľovanej stavby:

SO 01 - Prístrešok na parkovanie
SO 02 - Sklad
SO 03 - Spevnené plochy

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:," '

1. Stavba bude umiestnená na pozemku parc.č. eKN 14494/6, 14494/13 v k.ú. Čadca,
podľa situácie, ktorá je súčasťou PD a tvorí prílohu tohto rozhodnutia.

3. Napojenie stavby na inžinierske siete:
• stavby nebudú napojené na 'inžinierske siete

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom
v spojenom územnom a stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byt' 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 3-och 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.

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 splňajúce podmienky osobitných predpisov.
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9. Podľa § 75a ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad upúšťa od vytýčenia stavby
oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy
stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá podľa § 75a ods. 2
stavebného zákona stavebník.

10. Stavebník pred začatím stavebných prác zabezpečí presné vytýčenie všetkých
podzemných vedení a zariadení, ich prípadnú ochranu podľa platných noriem a predpisov
za odborného dozoru ich správcov.

11. Stavebníkje povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.

12. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník jepovinný oznámiť stavebnémú
úradu zhotoviteľa stavby do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania.

13. Stavebník je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prác na objekte udržiavať v
čistote .miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistiť po každom
znečistení. V prípade ich poškodenia stavebnými strojmi je povinný tieto na vlastné
náklady a okamžite uviesť do pôvodného technického stavu.

14. Stavebníkovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác
slúžiť iba pozemky, ktoré sú v jeho vlastníctve. V prípade potreby zásahu do verejných
plôch a miestnej komunikácie v súvislosti so stavebnými prácami na predmetnej stavbe je
stavebník povinný pred realizáciou vyžiadať si súhlas MsÚ v Čadci, referát dopravy.

15. 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

16. 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.

17. Povolená stavba podlieha kolaudácii.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:

CKN 14494/6 - zastavané plochy a nádvoria
CKN 14494/13 - trvalé trávne porasty

Rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy natrvalo vydané Obvodným pozemkovým
úradom v Čadci dňa 19.06.2013, č.j. ObPÚ-2013/00339-003/04

Projektovú dokumentáciu vypracoval:

Ing. Juraj Kordek, SNP 738/24, Čadca

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu spojeného územného a stavebného konania neboli zo strany účastníkov
konania vznesené žiadne námietky ani pripomienky.

Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť
v zmysle § 52 ods. 1 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.



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

Stavba je umiestnená v súlade s platným územným plánom Mesta Čadca.

Dňa 29.04.2013 podal PhDr. Pavol Ho leštiak, PhD., bytom Milošová 2974, Čadca,
žiadosť o vydanie, stavebného povolenia na stavbu "Prístrešok. na parkovanie ..a sklad" na
pozemku parc.č. CRN 14494/6, 14494113 v k.ú. Čadca::Uved~~Ý!ll dňom bolo začaté spojené
územné a stavebné-kônanie. " ,

V priebehu spojeného územného a stavebného konania neboli zo strany účastníkov
konania vznesené žiadne námietky ani pripomienky.

Zo, strany Obvodného pozemkového úradu bola vznesené požiadavka vybaviť odňatie
z PPF podstavbu SO 02 umiestnenú na pozemku parc.č. CKN 14494/6.

Stavebník doložil "Rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy natrvalo" vydané
Obvodnýmpozemkovýmúradomv Čadci dňa 19.06.2013, č.j. ObPÚ';2013/00339-003/04

Tunajšísytv~bnýúrad oznámil dňa 02.05.2013 všetkým známym účastníkom konania
a d?tkmltYIllorg<Ínom~ačatie spojeného územného' a stavebného konania a nariadil ústne
kO~ániy.sp()Je~~slT(iestnymzisť ovaním na deň 29.05 .2Q13.Zároveň upozorni] účastníkoy
kOÍlimia··a.clotknu1~.orgány;Že si svoje prípadné námietky alebo pripomienky k-povoľovanej
stavbe môžu uplatniť na tunajšom stavebnom úrade pred dňom .ústneho konania,najneskôr
všaknaústnomkonaní, inak na ne nebude prihliadať.

Stavebný úrad spojil podľa ust.§ 39a stavebného zákona konanie o umiestnení stavby
sostavebnýrnkonaním.Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v §§ 37,62
a63 stavebného zákona. Bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby ajejbudúcim
užívaním nie sú a ani nebudú ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia splňa základné požiadavky na stavby stanovené § 43d a § 47
stavebného zákona. .

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.
Stavba je umiestnená v súlade s platným územnýmplánom Mesta Čadca.

POUČENIE

Podľa § 53 a 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na
Mesto Čadca /adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30,02201 Čadca/o

V zmysle § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 o správnom konaní v platnom znení je toto
rozhodnutie preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkoch.
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Príloha: Situácia umiestnenia stavby

Doručuje sa účastníkom konania:
1. PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., Milošová 2974,02201 Čadca
2. Mária Lušňáková, Hurbanova 2306/B, 022 O 1 Čadca
3. Agnesa Poláčkoyá, Hurbanova 2236/51,02201 Čadca
4. Ing. Juraj Kordek, SNP 738, 022 04 Čadca - projektant

Ostatným účastníkom konania - známym aj neznámym spoluvlastníkom susedných
pozemkov sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4 a § 69 stavebného
zákona.

Oznámenie musí' byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu
v Čadcí.

Dotknuté orgány:
1. Obvodný pozemkový úrad, Palárikova 95, 022 O 1 Čadca
2. Obvodný úrad životného prostredia, Horná 2483, 02201 Čadca
3. MsÚ Čadca, referát ŽP
4. MsÚ Čadca, referát dopravy

.-.,'

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

VYVESENÉ DŇA: ~~.:.~.:.2.!..~:.-..-.-iv-E~ENli.DŇA: .
,.~r<-l
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" ~JESTO CADCA
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Pečiatka a podpis orgá u,

Správny poplatok v zmysle zák. č, 145/1995 Z.z. v platnom znení vo výške 60 EUR bol uhradený

Tel.: 041/4332301-4 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 Ol
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