
  

M   E   S   T   O       Č   A   D   C   A
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Č. j.: VD/2011/758/Ko                                                                        V Čadci dňa  12.5.2011 

STAVEBNÉ POVOLENIE
       

Stavebník:   Ján Ščury

Adresa:         Čadečka 1037, Čadca 

podal dňa 9.2.2011 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom“ v  
územnom konaní.

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, 
prerokoval žiadosť stavebníka podľa §§ 36, 62 , 63 stavebného zákona v spojenom územnom 
a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto: 

     Stavba:
„Rodinný dom“

na pozemkoch p.č. C-KN 5698 a 5699 v k. ú. Čadca sa podľa § 66 stavebného zákona 

p  o  v  o  ľ  u  j  e.  

Popis stavby:

Jedná sa o výstavbu samostatne stojacej stavby rodinného domu a garáže.Stavba 
rodinného domu bude obdĺžnikového pôdorysu 10,25m x 13,25m, nepodpivničená 
jednopodlažná bez podkrovia (typu bungalov),  zastrešená sedlovou  strechou.  Garáž  bude 
obdĺžnikového pôdorysu o rozmeroch 4,0m x 7,0m, zastešená pultovou strechou.  Na prízemí 
RD sa bude nachádzať predsieň, technická miestnosť, kuchyňa s jedálňou, obývacia miestnosť, 
sociálne zariadenie wellness so sušiarňou, spálňa a dve detské izby.  Zásobovanie pitnou  vodou  
bude pomocou vodovodnej prípojky z jestvujúcej studne umiestnenej na pozemku p.č. C-KN 
15147/3 v k.ú. Čadca vo vlastníctve stavebníka. Odkanalizovanie objektu  bude do  ČOV. 



Elektrická energia bude napojená na jestvujúcu prípojku RD č.2952 cez pozemky p.č. C-KN 
15147/2, 5698 a 5699 v k.ú. Čadca.
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Objektová skladba:

1. Rodinný dom
2. Garáž
3. Vodovodná prípojka
4. ČOV
5. NN prípojka
6. Spevnené plochy

Technické údaje stavby:

Rodinný dom
Zastavaná plocha:  135,81 m2

Podlahová plocha:                 112,03 m2

Obytná plocha:                        81,37m2
   
Garáž
Zastavaná plocha:     28,00 m2

Podlahová plocha:                    23,76 m2

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba je umiestnená na pozemku p.č. C-KN 5698 a 5699 v k.ú. Čadca podľa situácie, ktorá 
je súčasťou PD a tvorí prílohu rozhodnutia.

2. Polohové pomery stavby RD: Stavba bude pôdorysných rozmeroch 10,25m x 13,25m, bude 
umiestnená 2,730m od pozemku p.č. C-KN 5710  a 7,562m od pozemku p.č. C-KN 5718.   

3. Polohové pomery  stavby  garáže: Stavba bude pôdorysných rozmeroch 4,0m x 7,0m, bude 
umiestnená 1,0m od pozemku p.č. C-KN 15147/2  a 2,0m od miestnej komunikácie.

4. Výškové pomery  stavby RD  :    výška  hrebeňa  strechy  stavby  RD  od  zrovnávacej  
roviny 
                                                   ± 0,00 /podlaha prízemia/ bude v úrovni + 4,400 m. 

5. Výškové pomery stavby garáže:   výška  hornej  strany  pultovej  strechy  stavby  garáže
                                                      od zrovnávacej roviny ± 0,00 /podlaha prízemia/
                                                      bude v úrovni + 2,815m. 
 

6. Napojenie stavby na inžinierske siete: 

- zásobovanie vodou –  vodovodnou prípojkou z jestvujúcej studne umiestnenej na pozemku 
            p.č. C-KN 15147/3 v k.ú. Čadca. 



- odanalizovanie – kanalizačnou prípojkou do ČOV. ČOV podlieha povoleniu špeciálnym
     stavebným úradom (Obvodným úradom životného prostredia 
v Čadci).
elektrická energia – kábelovou prípojkou z jestvujúcej NN prípojky  k RD č.2952 
- vykurovanie – ústredné - tepelné čerpadlo alt. kachľová pec.
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Pre uskutočnenie  stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom 
v stavebnom konaní. 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 5-ich rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

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

6. 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.

7. Dažďové vody zo stavby budú likvidované na pozemku stavebníka tak, aby nespôsobovali 
škody na susedných nehnuteľnostiach, zaústené budú do trativodu.

8. Strešná konštrukcia stavby bude opatrená účinnými zachytávačmi snehu.

9. Na stavbu budú použité stavebné výrobky, ktoré spĺňajú podmienky osobitných predpisov.

10.Stavebník je povinný pred začatím stavby zabezpečiť jej vytýčenie právnickou alebo 
fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geografické a kartografické činnosti, stavebník je 
povinný predložiť stavebnému úradu doklad o vytýčení stavby pri kolaudácii stavby.

11. 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.

12. Stavebník je povinný počas realizácie stavby udržiavať prístupovú komunikáciu  
k stavenisku  vo vyhovujúcom technickom stave. V prípade jej znečistenia je povinný na 
vlastné náklady  prevádzať jej okamžité čistenie. V prípade poškodenia prístupovej 



komunikácie k stavenisku stavebnými strojmi je povinný  uviesť komunikáciu na vlastné 
náklady a okamžite do pôvodného technického stavu.

13. Stavebnými prácami nezasahovať do vlastníckych, príp. iných práv susedných pozemkov  
bez súhlasu ich majiteľa, správcu, neprimerane neobmedzovať práva a právom chránené 
záujmy účastníkov stavebného konania

14.Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.

15. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník do 15 dní odo dňa výberového konania 
oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby.
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16. Stavebník je povinný  v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložiť ku kolaudácii stavby energetický 
certifikát vypracovaný oprávnenou osobou.

17. Povolená stavba podlieha kolaudácii.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: 
       p.č. KN 5698 -   TTP
       p.č. KN 5699 -   TTP

Obvodný  pozemkový  úrad v Čadci vydal dňa 13.05.2011 pod č. ObPÚ – 2011/00334-003/A04 
rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy natrvalo v katastrálnom území Čadca.
 
Projektovú dokumentáciu vypracoval:

Ján Matys, Čadečka 2952, Čadca

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Námietky účastníkov konania neboli vznesené, pripomienky boli akceptované a sú 

zapracované do podmienok pre uskutočnenie stavby.

      Stavba nesmie byť začatá pokiaľ 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 je umiestnená v súlade s platným ÚPN mesta Čadca. 

O D Ô V O D N E N I E

Mestu Čadca, ako príslušnému stavebnému úradu bola doručená žiadosť stavebníka „ Ján 
Ščury, bytom  Čadečka 1037, Čadca“ na vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia 
na stavbu „ Rodinný dom“ umiestnenú na pozemkoch p.č. KN 5698 a 5699 v k.ú. Čadca.  
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie  konanie. Po preskúmaní žiadosti bolo zistené, že 



žiadosť nie je úplná. Z uvedeného dôvodu stavebný  úrad vyzval stavebníka aby doplnil podanie 
a konanie prerušil. Po doplnení podania stavebný  úrad oznámil všetkým známym účastníkom 
konania a dotknutým orgánom formou verejnej vyhlášky začatie územného konania a zároveň 
zvolal ústne rokovanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 28.4.2011. 
 Na konaní naboli zo strany  účastníkov konania vznesené žiadne pripomienky ani 
námietky.  
 Nakoľko umiestnenie stavby je v súlade s platným územným plánom mesta Čadca 
stavebný  úrad spojil podľa ust. § 39a stavebného zákona konanie o umiestnení stavby so 
stavebným konaním. Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v §§ 37, 62 a 63 
stavebného zákona. Bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním 
nie sú a ani nebudú ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
      

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

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.
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P O U Č E N I E

      Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení proti tomuto 
rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Čadca /
adresa: Mestský úrad v Čadci, Námestie slobody 30/. 

V zmysle § 47 ods. 4 zák. č. 71/1967 Zb. v platnom znení je toto rozhodnutie 
preskúmateľné súdom, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

                                                                        Ing. Milan GURA
                                                                                                   primátor mesta

Príloha: Situácia umiestnenia stavby.

Doručuje sa účastníkom konania:
1. Ján Ščury, Čadečka 1037, Čadca
2. Martin Ščury, Čadečka 1037, Čadca
3. Veronika Kupková, J. Derku 5, Trenčín
4. Ján Matys, Čadečka 2952, Čadca

Dotknuté orgány:
1. SSE, a.s., Žilina, ul. Republiky 5
2. Obvodný úrad životného prostredia v Čadci –  ŠVS, Horná 2483 
3. Obvodný pozemkový úrad Čadca, Palárikova 95 Čadca
4. MsÚ Čadca, oddelenie ŽP a OH



5. MsÚ Čadca, ÚPaSS, referát dopravy 
6. MsÚ Čadca, oddelenie  ekonomické a správy majetku 

Ostatným účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 69 ods. 2 
stavebného zákona. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
Mestského úradu v Čadci, posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

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

......................................................................
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.
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Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom znení vo výške 33 EUR  bol uhradený.
Vybavuje:  Ing. Kormanec          Tel: 041/4302231       Fax: 041/4302218     E-mail:mestskyuradcadca


