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RODAD s.r.o., Bratislavská 31, 010 01 Žilina
ktorého zastupuje Ing. Marianna Barajová, Sládkovičova 1232/37, 024 04 Kysucké Nové Mesto
(ďalej len "stavebník") dňa 13.01.2015 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
Stavba súp.č. 46 - nadstavba

a stavebné úpravy na bytový dom

na pozemkoch register "C" parc. Č. 2558/3, 2558/4, 2559/1, 2560/1, 2560/2, 2561/2, 256~ ...., _ -6....l.
2564/1, 2564/2, 2565/4 v katastrálnom území Čadca. Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a
stavebné konanie.
Stavba obsahuje:
Jestvujúci objekt sa skladá z troch kubusov (staticky dilatovaných celkov). Budova je iasto 'ne
podpivničená a má dve nadzemné podlažia. Predmetom projektu je:' .
• zhotovenie nadstavby jedného podlažia nad 2. NP jestvujúcej budovy
• zateplenie objektu s povrchovými a farebnými úpravami exteriéru podľa architektonického návrhu
s rešpektovaním architektúry a stavebných úprav okolitých budov. Navrhovaný bytmi- dom
nadväzuje na jestvujúcu zástavbu.
• vytvorenie konštrukcie balkónov
Objekt má tri vstupy. Na L PP sú situované spoločné priestory (chodby, schodisko), skladové priestory
a výmenníková stanica, miestnosť pre upratovačku.
Na L NP sa nachádzajú spoločné priestory (chodby, schodisko), osem jednoizbových bytm- a dva
dvoj izbové (byty 1-1 aýž 1-10). Tri byty majú balkóny. Byty sú vabyvené kúpelňou, niektoré
samostatným WC.Jeden trojizbový byt sa nachádza v nižšej výškovej úrovni (byt 0-1).
Na II. NP sa nachádzajú spoločné priestory (chodby, schodisko), štyri jednoizbové byty, dva
dvoj izbové byty a štyri trojizbové byty !byty 2-1 až 2-10). Päť bytov má balkóny. yty sú vabyvené
kúpelňou, niektoré samostatným WC.
Na III. NP sa nachádzajú spoločenské priestory (chodby, schodisko), osem jednoizbových bytov a dva
dvoj izbové (byty 3-1 až 3-10). Tri byty majú balkóny. Byty sú vybavené kúpelňou, niektoré
samostatným Wc.
Poštové schránky sú umiestnené vo vstupnej časti. Objet je napojený na jestvujúce prípojky
inžinierských sieti (prípoj ka vody, kanalizácie, NN, teplovod). V areáli je navrhnutých 47 parko .acich
miest.
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Počet bytov spolu:
5 x 3-izbový byt
6 x 2-izbový byt
20 x l-izbový byt
Technické údaje stavby:
Zastavaná plocha celkom
Celková podlahová plocha
Celková podlahová plocha bytov
Celková podlahová plocha spoločných priestorov

866,30 m2
2207,23 m2
1758,20 m2
449,08 m2
•••
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Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušnýpodľa ;§'IľT zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršíchpredpisov
(d'alej len "stavebný
zákon"), oznamuje podl'a § 39a' ods. 4 stavebného zákona spojenie územného konania so stavebným
konaním, podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného územného a stavebného konania a
súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním na deň
26.02.2015 (štvrtok) o 9.00 hodine
so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Čadci - malá zasadačka I. posch. č.d. 18.
Účastníci tohto správneho konania môžu svoje námietky uplatnit' najneskôr pri tomto
pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko
dotknuté orgány a organizácie,
inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich
stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Čadca,
Mestský úrad v Čadci, Lposch. Č. dv. 15).
Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadrit' kjeho podkladom, prípadne
navrhnúť ich doplnenie.
K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byt' uplatnené v územnom konaní alebo
pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento .musí predložiť písomnú plnú
moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
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Doručí sa:
Účastníci konania
1. RQDAD s.r.o., Bratislavská súp. Č. 31, 010 01 Žilina
2. Ing. Marianna Barajová, Sládkovičova súp. Č. 1232/37,02404 Kysucké Nové Mesto
3. Ing. Daniel Červenec, Lúčna súp. Č. 1011/4,01401 Bytča
4. vlastníci stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite sídl. Žarec

Nakoľko sa jedná o rozsiahlú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, týmto sa oznámenie
doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona
71/l~6J Z9. osprávnom konaní. Oznámenie musí
byt' vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úraduv Čadci.
.
.~~'
č.

Dotknuté orgány
5. Mestská teplárenská spoločnosť a.s., Palárikova súp. Č. 88, 022 01 Čadca
6. MsÚ Čadca, referát dopravy
7. MsÚ Čadca, referát životného prostredia a odpadovéhohospodárstva
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vČadci, Andreja Hlinku súp. Č. 4, 022 01
Čadca
9. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Horná súp. Č. 2483, 022 01 Čadca
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. Č. 1156, 022 O 1 Čadca
11. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960, O 1O 57 Žilina
12. Slovak Telekom a.s., ReSI, Poštová súp. Č. 1,01001 Žilina
13. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. Č. 44, 825 19 Bratislava
14. Stredo slovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, 01047 Žilina

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

'v

VYVESENE DNA:

;V;.í.lclr

I~
•• o' ••

'v"

ZVESENE DNA:

.

MESTO ČADCA

!..';~
.~...
.t .. ~.........................

;t•.•...••..•.•.•.••

Pečiatka a 9 dpis orgá:riu;"ktc;-ŕ)T(5otvrdzuje
vyvesenie a zvesenie

Tel.: 041/4332301-4
IČO: 313971
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca E-mail: sekretariat@mestovcadca.sk
Fax: 041/4302218
mč: 2020552974
Č. ú.: 7224-322/0200
Internet: www.mestocadca.sk
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 Ol
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POZ~ÁMKA:
.Všetky inžinierske siete a prípojky skonfrontovať zameraním priamo na mieste
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POZNÁMKA:
Projekt je spracovaný
dokumentáciu.
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