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M   E   S   T   O       Č   A   D   C   A
Č. j.: VD624/2011Gns                                                                       V Čadci dňa  23.02.2011 

S T A V E B N É   P O V O L E N I E
PRE  STAVBU  DOČASNÚ

Navrhovateľ: Jozef Krasňan a JUDr. Daniela Krasňanová

Adresa:           Čadca, Nábrežie 1263/1

     podali dňa 18.01.2011 návrh na vydanie stavebného povolenia dočasnej stavby 
„Novostavba spevnenej odstavnej plochy“ na pozemkoch p.č. KN 341/2, 341/3, 343/1, 342/1 
v k.ú. Čadca vo vlastníctve navrhovateľov.
    
     Mesto Čadca  ako príslušný  špeciálny stavebný  úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Z.z. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej stavebný zákon), § 3a 
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný  zákon) v platnom znení a 
v súlade s § 62 stavebného zákona   preskúmal žiadosť v stavebnom konaní a rozhodol takto:

dočasná stavba „Novostavba spevnenej odstavnej plochy“.  

na pozemkoch p.č.  KN 341/2, 341/3, 343/1, 342/1 v k.ú. Čadca sa podľa § 66 stavebného 
zákona 

p  o  v  o  ľ  u  j  e . 

     Vzhľadom k tomu, že stavba je v kolízii s platným ÚPN CMZ mesta Čadca, predmetná 
stavba sa povoľuje ako stavba dočasná. 

Popis stavby:

     Jedná sa o umiestnenie novostavby spevnenej odstavnej plochy, ktorá pozostáva 
z parkovacích plôch a odstavných miest, ktoré budú slúžiť na odstavenie vozidiel majiteľa 
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objektov, nájomníkov a zamestnancov. Priestory jestvujúceho parkoviska a jeho nového 
rozšírenia budú privátne, uzavreté novou rampovou závorou, osadenou pri jedinom vjazde 
a výjazde z Moyzesovej ulice. Pôvodný  vjazd do areálu z Moyzesovej ulice bude zrušený 
a opatrený  novým oplotením. Druhý vstup na nové parkovacie miesta bude zabezpečený 
z pozemku navrhovateľa umiestneného v zadnej časti od rieky Kysuca.
Tento vjazd bude opatrený  uzamykateľnou oceľovou bránou. Základný  počet parkovacích 
stojísk pre služby  a administratívu bude 9. Zrážkové vody z odstavnej plochy budú zaústené 
do verejnej kanalizácie cez ORL..
            
 Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba je umiestnená na pozemkoch p.č. KN 341/2, 341/3, 343/1, 342/1 v k.ú. Čadca 
podľa situácie, ktorá je súčasťou PD.

2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v  
stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia 
stavebného úradu.

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

4. Počas výstavby budú dodržiavané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie 
stavieb v zmysle § 48 - 52 stavebného zákona.

5. Stavba bude dokončená do 3  rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
6. Dodržať podmienky  Obvodného úradu  ŽP v Čadci uvedené vo vyjadrení č.j.: 
ŽP-2010/01311-1/CB4-Ďu zo dňa 19.11.2010:

• Dodávateľ stavby  bude odpad zhromažďovať v kontajneri alebo na pozemku 
investora tak, aby nenarušoval estetický ráz krajiny  a podľa potreby jeho 
okamžité zneškodnenie,

• Nevyužité odpady budú zneškodnené skládkovaním na skládke, ktorá má 
udelený  súhlas na prevádzkovanie v zmysle § 7 ods. 1 pís. a) zákona 
o odpadoch, príp. integrované povolenie,

• Investor stavby ku kolaudácii stavby zabezpečí  doklady o spôsobe nakladania 
s odpadmi počas realizácie stavby.

7. Dodržať podmienky  SEVAKu, a.s. Žilina uvedené vo vyjadrení č.j: 21660/2010/Ša zo dňa 
26.11.2010:

• Vzhľadom k tomu, že zrážkové vody budú odvádzané cez jestvujúcu 
kanalizačnú prípojku do verejnej kanalizácie žiadame ORL pred zaústením 
zrážkových vôd do jestvujúcej šachty na KP.

• Ku kolaudácii uzatvoriť zmluvu s našou a.s. o odvádzaní zrážkových vôd do 
jestvujúcej kanalizácie.

8. Dažďové vody zo stavby budú likvidované na pozemku stavebníka tak, aby  nespôsobovali 
škody na susedných pozemkoch a nehnuteľnostiach. 

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

10. Na stavbu budú použité stavebné výrobky, ktoré spĺňajú podmienky osobitných predpisov.
11. Podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí 

vytýčenie stavby  fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické 
a kartografické činnosti.

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

13. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.
14. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný  nahlásiť stavebnému 

úradu dodávateľa stavby najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia výberového konania.
15. Za odborné vedenie uskutočňovania stavby bude zodpovedať dodávateľská organizácia.
16. Stavebník je povinný  v súvislosti s výkonom stavebných prác udržiavať v čistote miestnu 

komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistiť po každom znečistení.  
17. 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 v súvislosti s výstavbou objektu je stavebník povinný  pred realizáciou vyžiadať si 
súhlas MsÚ v Čadci, referát dopravy.

18. 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

19. 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.

20. Vzhľadom k tomu, že stavba je v kolízii s platným ÚPN CMZ mesta Čadca, stavba sa 
povolťuje na dobu dočasnú do 31.12.2020, najdlhšie však do doby realizácie zámerov 
podľa platného ÚPN CMZ mesta Čadca. 

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
Zastavané plochy a nádvoria.

Projektovú dokumentáciu vypracoval: 
Ing.arch. Stanislav Sýkora

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:

        V konaní neboli zo strany účastníkov konania vznesené námietky ani pripomienky. 
Pripomienky dotknutých orgánov boli akceptované a premietnuté do podmienok rozhodnutia. 

O d ô v o d n e n i e

Mesto Čadca zahájilo stavebné konanie na základe obdržaného návrhu  navrhovateľov 
zo dňa 18.01.2011. Ústne konanie, spojené s miestnym zisťovaním sa uskutočnilo 22.02.2011. 
Známym účastníkom konania bolo oznámenie doručené adresným spôsobom, ostatným 
účastníkom konania bolo oznámenie doručené v súlade s § 26 ods. 2/ zák. č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní verejnou vyhláškou, vyvesením oznámenia na dobu 15 dní na úradnej 
tabuli Mestského úradu v Čadci.
           
 Na konaní neboli zo strany účastníkov konania k návrhu vznesené žiadne námietky 
ani pripomienky. Pripomienky dotknutých orgánov boli akceptované a premietnuté do 
podmienok rozhodnutia. 
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     Vzhľadom k tomu, že stavba je v kolízii s platným ÚPN CMZ mesta Čadca, predmetná 
stavba sa povoľuje ako stavba dočasná. 

P o u č e n i e

     Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. /správne konanie/ sa možno proti tomuto rozhodnutiu 
odvolať v lehote 15 dní odo dňa doručenia na Mesto Čadca / adresa: Mestský úrad v Čadci, 
oddelenie dopravy, ÚP, SP a IČ, Námestie Slobody 30, 022 01 Čadca /.
     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   G U R A
                                                                                  primátor mesta

Doručuje sa účastníkom konania:
1.   Jozef Krasňan, Čadca, Nábrežie 1263/1
2.   JUDr. Daniela Krasňanová, Čadca, Nábrežie 1263/1
3.   Mesto Čadca, primátor mesta
4.   Ján Wawrzyk, Čadca, Podzávoz 2716
5.   Mária Wawrzyková, Čadca, Podzávoz 2716
6.   Žilinský samosprávny kraj, Žilina Komenského 48
7.   Kysucké múzeum Čadca, Moyzesova 50

Dotknuté orgány štátnej správy :
1. OR Hasičského a záchranného zboru Čadca
2. Obvodný úrad životného prostredia Čadca, /OH, ŠOV/
3. SeVaK  a. s. Žilina, Bôrická cesta 1960
4. SSE a. s. Žilina, Republiky 5
5. Slovak Telekom, a. s. RCSI, Poštová 1
6. Mestská teplárenská spoločnosť a. s. Čadca, Palárikova 1761
7. SPP – distribúcia, a. s., Regionálne centrum Sever, Žilina, Závodská cesta  26/2949
8. Okresný dopravný inšpektorát PZ Čadca
9. MsÚ Čadca, oddelenie ŽP a OH
10. MsÚ Čadca, oddelenie dopravy, ÚP, SP a IČ

Ostatným účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje v súlade  s ustanovením § 26 ods.2) 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní verejnou vyhláškou, vyvesením oznámenia na dobu 15 dní 
na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.

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

VYVESENÉ DŇA:   .....................................            ZVESENÉ DŇA: ..........................................
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......................................................................
                                Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom znení vo výške 49,50 EUR bol 
uhradený.

Tel.: 041/4332301-4     IČO: 313971          Bankové spojenie: VÚB a. s.,Čadca         E-mail: mestskyuradcadca©stonline.sk
Fax: 041/4302218        DIČ: 2020552974   č. účtu: 7224-322/0200                              Internet: www.mestocadca.sk
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 01 


