MES T 0

Č ADCA

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
Č. j.: VD/2849/2019/St

V Čadci cilia 23.07.2019

STAVEBNÉ POVOLENIE
Mesto Čadca, ako stavebný Arad prfslušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o Azemnom
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), v spojenom Azemnom a stavebnom konani preskínnal podra § 37 a 62 stavebného zákona
žiadosf o stavebné povolenie, ktorft &la 07.06.2019 podali
Martin Čambora, A. Bernobika 2042/8,022 01 Čadca,
Katarina Čamborová, A. Bernolika 2042/8, 022 01 Čadca
(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto preslalmania vydáva podra § 39, 39a a 66 stavebného
zákona
stavebné povolenie
v spojenom fizemnom a stavebnom konani
na stavbu
Rodinný dom
na pozemku register "C" pare. Č. 886, register "C" pare. Č. 887/2 v katastrálnom dzemf Horelica.
Stavba obsahuje:
Projekt stavby rieši realizáciu stavby rodinného domu. Navrhovaný rodinný dom bude
nepodpivničený, jednopodlažný, zastrešený valbovou strechou. K stavbe je zrealizovaná elektrickd
pripojka, zriadi sa vodovodná pripojka zo studne na pozemku stavebnika, kanalizačná pripojka, ktord
bude zaftstená do žumpy a plynová pripojka. Sitčasťou projelctu je aj realizácia gariže s hospodárskou
budovou - nepodpivničená prizemná stavba, zastrešená valbovou strechou. Pristup je z jestvujficej
miestnej komunikácie.
Technicki ticlaje stavby:
Rodinný dom : úžitková plocha: 147,64 m2
96,58 m2
obytnd plocha:
aitková plocha: 60,30 m2
Garáž:
Objektová skladba povol'ovanej stavby:
SO 01 Rodinný dom
SO 02 Garáž
SO 03 Vodovodná pripojka
SO 04 Žumpa + kanalizačná prfpojka
SO 05 Plynová pripojka
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Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozernku register "C" parc. č. 886, 887/2 v k.ú. Horelica podra
situácie, ktorá je sfičasťou PD a tvori prflohu tohto rozhodnutia.
2. Polohové a výškové pomery stavby rodinného domu (vid priložená situacia umiestnenia stavby):
Rodinný dom:
• stavba RD bude pôdorysných rozmerov 16,20 x 13,30 m,
• umiestnená bude: 6,5 m od hranice s miestnou komunikáciou
8,15 m od hranice s pozemkom p.č. C KN 888
4,2 m od hranice s pozemkom p.č. C KN 883
• porovnávacia rovina 0, 000 m = firoveil čistej podlahy 1. NP,
• výška hrebeŕia strechy : + 5,981 m od ± 0,000m
• výška rimsy : + 2,950 m od ± 0,000 m
Garáž:
• stavba garáže bude pôdorysných rozmerov 10,750 x 5,0 m,
• umiestnená bude: 3,0 m od hranice s miestnou komunikáciou
1,5 m od hranice s pozemkom p.č. C KN 885
1,5 m od hranice s pozemkom p.č. C KN 884/2
• porovnávacia rovina ± 0, 000 m = Aroveŕi čistej podlahy garáže,
• výška hrebeŕia strechy : + 3,984 m od ± 0,000m
• výška rimsy : + 2,573 m od ± 0,000 m.
3. Napojenie stavby na inžinierske siete:
• Zásobovanie vodou — vodovodnou pripojkou zo studne umiestnenej na pozemku stavebníkov.
Stavba studne bola povolená prislušným špeciálnym stavebným &adorn — Mesto Čadca,
oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva. Stavebnik ku kolaudačnému
konaniu doloži doklad o zásobovani stavby pitnou vodou.
• Odkanalizovanie - kanalizačnou pripojkou zadstenou do žumpy.
• Elektrická energia — káblová NN pripojkou je jestvujúca.
• Plynová prípojka — prfpojka PE-D 32/0,3 MPa bude napojená na jestvujfici STL plynovod PED 50/0,3 MPa v miestnej komunikácii.
• vykurovanie — Astredné — hlavným zdrojom tepla bude teplovodný kotol na sparovannie
pevného paliva s výkonom 18 kW, ktorý bude umiestnený v technickej miestnosti. balšim
zdrojom tepla bude plynový kondenzačný kotol o maximálnom menovitom tepelnom prfkone
18 kW, ktorý bude umiestnený v technickej miestnosti. Odvod spalfn bude cez kominové teleso
Schiedel Kombigas s prieduchom DN 200 s minimálnou výškou 6,3 m na okolitým terénom.
Salas na zriadenie malého zdroja znečisfovania ovzdušia vydaný Mestom Čadca dim
13.06.2019, č.j. ŽP-2836/2019/MZZO-PS.
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej stavebným &adorn
v spojenom Azemnom a stavebnom konanf. Pripadné zmeny nesmú byt' vykonand bez
predchadzajikeho povolenia stavebného Aradu.
2. Pri uskutočtiovani stavby je potrebné dodržiavat' predpisy týkajfice sa bezpečnosti práce
a technických nariadení a dbat' o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
3. Počas výstavby budít dodržiavané všeobecné technické požiadavky na uskutočŕíovanie stavieb
v zmysle § 48 stavebného zákona.
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4. Stavba bude dokončená do 3-och rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
5. Odpad vzniknutý počas realizAcie stavebných prác likvidovať v zmysle zákona o odpadoch, ku
kolaudácii stavby je stavebnik povinný dokladovať množstvo vzniknutého odpadu a zákonný
spôsob jeho likvidácie.
6. Dažd'ové vody zo stavby budú likvidované na pozemku stavebnika tak, aby nespôsobovali škody
na susedných pozemkoch a nelututernostiach, zaústené budú do trativodu na pozemku stavebnika.
7. Stavebnik je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť stavebný
dennfk a tento predložiť stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.
8. Na stavbu budú použité stavebné výrobky spĺfrajúce podmienky osobitných predpisov.
9. Podfa § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatim stavebných prác stavebnik zabezpeči vytýčenie
stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické
činnosti.
10. Stavebnik je povinný označiť stavenisko s uvedenim potrebných fidajov o stavbe a účastnikoch
výstavby - § 43i ods. 3 pism. b/ stavebného zákona.
11. Stavebnik pred začatim stavebných prác zabezpeči presné vytýčenie všetkých podzemných vedeni
a zariadenf, ich pripadnú ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich
správcov.
12. Stavebnik je povinný oznámiť stavebnému úradu termin začatia stavby.
13. Stavba bude uskutočhovaná svojpomocne. Stavebný dozor bude vykonávať Ing. Vladimir Golis,
Okružná 689/5, 022 04 Čadca a bude zodpovedať za odborné vedenie uskutočflovania stavby.
14. Vjazd z miestnej komunikácie p.č. C KN 1997 v k.ú. Horelica na pozemky p.č. C KN 886,
887/2 v k.ú. Horelica bude zriadený za dodržania týchto podmienok:
• Povrchové vody zo spevnenej plochy vjazdu a ostatn6ho pozemku musf stavebnik likvidovať
na vlastnom pozemku tak, aby nevytekali na miestnu komunikáciu.
• Stavebnik zabezpeči dye odstavné (parkovacie) miesta pre osobné vozidlá na vlastnom
pozemku.
• Stavebnik bude rešpektovať hranice pozemku MK. Doporučujeme vytvorif min. 5,0 m široký
dopravný priestor na umiestnenie vozovky, verejných IS a umožnenie hlavne zimnej fidržby.
Polomery
napojenia vjazdu na MK budú vyhovovať pre bezproblémové a bezpečné
•
manévrovanie s vozidlami (pre osobné vozidlá min. r = 3,0 m).
Stavby
(aj oplotenie) a zeleti na pozemku stavebnika musia byť umiestnené tak, aby
•
nezasahovali do rozhradových poli vodiča pri výjazde vozidla zo súlcromného pozemku.
• V pripade realizdcie oplotenia pozernkov parc. Č. CKN 886 a 887/2 v k. ú. Horelica je potrebnd
požiadať cestný sprdvny orgdn o stanovisko.
• Stavebnik rešpektuje daný stavebný stay MK. MK je k jeho pozemku v dižke cca 30,0 m
nespevnená a bez odvodnenia. Zjazdnosť MK si podra potreby zabezpeči a bude udržiavať
stavebnik na vlastné náklady.
• Mesto Čadca upozorfiuje, že má zámer realizovať odvodnenie dotknutej MK, s následnou
jednoduchou úpravou povrchu v dl. cca 80 m a spoločnosť SEVAK, a.s. pripravuje v
najbližšich rokoch vybudovanie vodovodu a splaškovej kanalizácie.
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15. Stavebnik je povinný dodržať podmienky Okresného úradu Čadca, pozemkový a lesný odbor —
podmienky na zabezpečenie ochrany pornohospodárskej pôdy uvedené v stanovisku zo &la
26.06.2019, č. OU-CA-PLO-2019/008891-002 a rozhodnutia o odfiati zo dfia 26.06.2019 č. OUCA-PLO-2019/008892-003 :
• Zabezpečiť záldadnú starostlivosť o pornohospodársku pôdu, ktorá bola odfiatá až do realizácie
stavby, najmä pred zaburinenfm pozemkov a porastom samonáletu drevin.
• Vykonat' skrývku humusového horizontu pornohospodárskej pôdy zo zaberanej časti pozemku
C KN 886 a 887/2v k.ú. Horelica a zabezpečiť jej hospodárne a fičelné vyulitie na nezastavenej
časti pozemku C KN 886 a 887/2 v k.ú. Horelica.
• Po realizkii výstavby, za fičelom usporiadania evidencie druh pozemkov v katastri
nehnuternostf podra § 3 ods. 2 zdkona, požiadať o zmenu pornohospodárskeho druhu pozemku
záhrada na zastavanú plochu, pripadne ostatnú plochu s predloženim porealizačného
geometrického plánu a tohoto stanoviska. Zmenu druhu vykoná Okresný úrad Čadca,
katastrálny odbor.
16. Stavebnfkovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prk
slúžiť iba pozemky, ktoré sú v jeho vlastnietve. V prfpade potreby zásahu do verejných
plôch a miestnej komtmikácie v súvislosti s výstavbou RD a pripojok je stavebnfic povinný
pred realizáciou vyžiadať si súhlas Msú v Čadci, refer& dopravy.
17.Stavebnými prkami nezasahovať do vlastnickych, prip. iných práv k pozemkom dotknutým
stavbou bez siihlasu ich majitera, správeu, neprimerane obmedzovať práva a právom chránené
záujmy účastnikov stavebného konania.
18.Po ukončeni stavby je stavebnik povinný pozemky doticnuté stavbou uviesť do pôvodného stavu a
pripadné vznilcnuté gkody uhradiť vlastnikom resp. uživaterom podra vgeobecných predpisov o
nálirade gkody.
19. Stavebnik je povinný v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti
budov a o zmene a dopineni niektorých zákonov predložiť ku kolaudácii stavby
energetický certifikát vypracovaný oprávnenou osobou.
20. Povolená stavba podlieha kolaudácii.
Spôsob doterajgieho využitia pozemkov:
Parcela register "C" pare. č. 886 v k.ú. Horelica - TTP
Súhlasné stanovisko o odŕiati pornohospodárskej pôdy pre fičel výstavby rodinného domu
s celkovým navrhovaným záberom 100 m2 vydané Okresným &adorn Čadca, odbor pozemkový a
lesný dfia 26.06.2019, pod č.j. OU-CA-PLO-2019/008891-002.
Parcela register "C" parc. 6887/2 v k.ú. Horelica - TTP
Rozhodnutie o odfiati pornohospodárskej pôdy pre fičel výstavby rodinného domu s celkovým
navrhovaným záberom 352 m2 vydand Okresným úradom Čadca, odbor pozemkový a lesný dňa
26.06.2019, pod č.j. OU-CA-PLO-2019/008892-003.
Projektovú dokumenticiu vypracoval:
Ing. Peter Časnocha, 'berm č. 739, 023 13 Čierne
Rozhodnutie o nimietkach tičastnikov konania:
V priebehu spojeného fizemného a stavebného konania neboli zo strany fičastnikov konania
vznesené žiadne námietky. Podmienky dotknutých orgánov boli akceptované a sú zapracovand do
podmienok pre uskutočnenie stavby vo výroku rozhodnutia.
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Stavba nesmie byt' začatá poldar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnost' v zmysle § 52
ods. 1 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konanf.
Stavebné povolenie stráca platnosť ak do dvoch rokov odo dria nadobudnutia jeho
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona.
Stavba je umiestnená v súlade s platným územným plánom Mesta Čadca.
Odavodnenie:
Dria 07.06.2019 podali Martin Čambora a Katarina Čamborová, obaja bytom A. Bernoláka
2042/8, 022 01 Čadca žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom" na pozemku
register "C" parc. Č. 886, 887/2 v k.ú. Horelica. Uvedeným driom bolo začaté spojené územné a
stavebné konanie.
Tunajši stavebný úrad, na záldade doručenej žiadosti oznámil v zmysle § 36 a § 61 stavebného
zákona v§etkým známym účastnikom konania a dotknutým orgánom začatie spojeného územného
a stavebného konania a nariadil na prerokovanie žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovanim na deri 09.07.2019, o jeho výsledku bola spisaná zápisnica.
Stavebný Arad v uskutočnenom správnom konanf preskinnal predloženú žiadosť z hradfsk
uvedených v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastnikmi konania a s dotknutými
organmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo uživanim nie sú ohrozené záujmy chránené
stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.
Očastnici konania:
- Martin Čambora, Katarina Čamborová, Mária Čamborová, Ing. Peter Čadsnocha, Ing. Vladimir
Golis, Ing. Ján Jurga, známi a neznámi spoluvlastnici pozemkov 884/2, 883, 887/1 v k.ú. Horelica.
Námietky účastnfkov neboli v konani uplatnené.
Stanoviska oznámili:
-

Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, SPP-distribúcia, a.s. Bratislava, Mesto Čadca

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovisk dotknutých orgánov a organizácii
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastnikov a správcov pre
napojenie do sietf technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto
rozhodnutia.
Dokumentácia spiria záldadné požiadavky na stavby stanovené § 43d a § 47 stavebného
zákona.
Stavebný Arad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by brdnili povoleniu stavby, preto
rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Poučenie o odvolani:
Podra § 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konani prnti tomuto rozhodnutiu možno podať
odvolanie v lehote 15 drif odo dria jeho doručenia na Mesto Cadca (adresa: Mestský úrad v Cadci,
Namestie slobody 30, 022 01 Čadca).
V zmysle § 47 ods. 4 zákona Č. 71/1967 Zb. v platnom zneni je toto rozhodnutie
preskúmaterné súdom po vyčerpani riadnych opravných prostriedkov.

ng.,fí1an GURA
p mátor mesta
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Priloha: situácia umiestnenia stavby
Dora& sa:
Očastnici konania
1.Martin Čambora, A. Bernoláka alp. č. 2042/8, 022 01 Čadca
2. Katarina Čamborová, A. Bernoláka sítp. 6. 2042/8, 022 01 Čadca
3. Mgr. Mária Čamborová, Okružná slap. Č. 152/50, 022 01 Čadca
4. Ing. Peter Časnocha, Čierne slap. č. 739, 023 13 Čierne
5. Ing. Vladimir Golis, Okružná sítp. Č. 689/5, 022 01 Čadca
6. Ján Jurga, Horelica sill). č. 151, 022 01 Čadca
7. fJčastnikom konania, známym aj neznámym spoluvlastnikom pozemkov register „C" parc. C. 884/2,
883, 887/1 v k.ú. Horelica sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podfa § 69 ods. 2stavebného
zákona, vyvesenim rozhodnutia po dobu 15 dni na ítradnej tabuli Mestského úradu
Dotknuté orgány
8. Ms0 Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
9. MA)* Čadca, referát dopravy
10.Okresný Arad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova slip. 6. 95, 022 01 Čadca
11.SPP - distribilcia, a.s., Mlynské Nivy sítp. Č. 44, 825 19 Bratislava

Toto rozhodnutie mug byf vyvesend po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mesta Čadca, posledný
deri lehoty vyvesenia je driom doručenia.
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Poplatok:
Správny poplatok podfa zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskoršich predpisov
položky 60 pfsm. a ods. 1 vo výške 50.00 E, položky 60 pism. d ods. 1 vo výške 30.00 E, celkom
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Č. 6.: 7224-322/0200
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Adresa: Mestsky itrad Čadca, blimestie slobody 30, PSt: 022 01

E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Internet: www.mestocadca.sk
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