
MES TO Č ADC A 
Namestie slobody 30, 022 01 Čadca 

Č. j.: VD/1785/2019/Ja 	 V Čadci dňa 27.05.2019 

STAVE BNÉ POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný drad prislušný podra § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o azeinnom plánovani a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), v 
stavebnom konani preskfimal podra § 62 stavebného zákona žiadosť  o stavebné povolenie, ktorfi dňa 
27.03.2019 podal 

Daniel Maják, Okružná 151/42, 022 01 Čadca 

(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto preskútnania vydáva podra § 66 stavebného zákona 

stavebnč  povolenie 

na stavbu 

Stavebné tipravy bytu č. 26 

(d'alej len "stavba") v bytovom dome gap. 6. 104, na pozemku register "C" pare. e". 3325 v 
katastrálnom územi Čadca. 

Stavba obsahuje: 

- 	stavebné fipravy spočivajú vo vytvoreni nových dverných otvorov rozmerov 800 x 2050 mm a 
1150 x 2050 mm v nosnej panelovej stene hr. 150 mm podra predloženého statického posudku 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konanf, ktott 
vypracoval Ing. R6bert burnik, Kysucká 3876, 010 01 žilina a ktorá je prilohou tohto 
rozhodnutia, pripadné zmeny nesmú byt' vykonand bez predchádzajAceho povolenia stavebného 
Aradu. 

2. Pri uskutočŕiovani stavby je nutné dodržiavať  predpisy týkajíice sa bezpečnosti práce a technických 
zariadeni, najma yyhlágky 6. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadeni pri 
stayebných prácach a dbat' na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 

3. Pri uskutočňovani musia byť  dodržané prislušné ustanovenia vyhlášky Č. 532/2002 Z.z., ktorou sa 
ustanovujfi podrobnosti o všeobecn 'ych technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby Idivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a 
orientácie a prislušné technickd normy. 

4. Stavba bude ukončend najneskôr do 1 roka odo dŕia nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 
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5. Dodržať  podmienky správcu bytového domu OSBD Čadca uvedene vo vyj adrern č. 611/2019 zo 
di% 22.03.2019: 

- Práce budít vykonané na Vaše vlastné náldady odbornými pracovníluni. Upozortlujeme Vás, že 
práce je potrebné vykonať  s odbomou starostlivosťou tak, aby nedošlo pri rekonštrukcii bytu 
k poškodeniu spoločných častí a zariadení bytového domu. Práce bude možné vykonávať  počas 
pracovných dní v čase od 8:00 - 18:00 hod. Likvidáciu stavebného odpadu je nutné zabezpečiť  
samostatným, odvozom na skládku odpadu. Stavebný odpad sa nesmie uldadať  do kontajnerov 
určených pre domový odpad. 

- Správca OSBD Čadca salasí s rekonštrukciou bytového jadra. Tu požadujeme zabezpečif 
dostatočne vellý montan" y otvor pre van)",  prístup k bytovým vodomerom a k rozhodom studenej 
a teplej vody. 

- Správca OSBD Čadca salasí s výmenou olden v byte č. 26 za podmienok, že ostane zachované 
členenie olden ako aj farba olden. 

- Výmenu, resp. rekonštrukciu elektroinštalácie Si musíte vykonať  na vlastné náklady a to 
prostredníctvom osoby alebo organizácie na to oprávnenej. 

- Po prevedení výmeny, resp. rekonštrulccie elektroinštalácie v rámci bytu, ke potrebné zabezpečiť  
revíziu zrekonštruovanej elektroinštalácie. Správa o odborných prehliadkach a odbor. skakach el. 
zariadenia (revízna správa), musí byt' vypracovaná odborným pracovníkom, revíznym technikom 
(elektrotechnik špecialista). Kopiu revíznej správy Vás žiadame dodať  na OSBD Čadca. 

- V pripade zmeny prívodného napatia pre napájanie elektroinštalácie v byte č. 26, je potrebné 
informovať  dodávatera elektrickej energie a mať  k týmto Apravám jeho salas. 

- Oboznámiť  domového dôvernika o výkone prác. 

- Dodržiavať  domový poriadok. 

- Na viditerné miesto vyvesiť  povolenie stavebného Aradu. 

6. Na stavbu budit použitd stavebné výrobky, ktoré spĺilajit podmienky osobitných predpisov. 

7. Stavebník je povinný oznámiť  stavebnému firadu termín začatia stavby. 

8. Stavba bude uskutočhovaná dodávatersky. Stavebta je povinný nahlásiť  stavebnému itradu 
zhotovitera stavby najneskôr pred začatím stavby. Za odborné vedenie uskutočhovania bude 
zodpovedný zhotoviter. 

9. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

Rozhodnutie o námietkach tičastnikov konania: 

- 	v priebehu stavebného konania neboli zo strany fičastníkov konania vznesené žiadne námietky ani 
pripomienky 

Upozornenie: 

Stavebnč  povolenie stráca podra § 67 stavebného zákona platnosf, ak sa s uskutočnernm stavby 
nezačne do 2 rokov odo &la nadobudnutia právoplatnosti. 

So stavbou nesmie byť  začaté, pokid stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskoršich predpisov). 
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Odlivodnenie: 

Dria 27.03.2019 podal stavebnik Daniel Maják, bytom Okružná 151/42, 022 01 Čadca žiadosť  o 
vydanie stavebného povolenia na stavbu „Stavebné Apravy bytu Č. 26" v bytovom dome súp. č. 104, 
na pozemku register "C" pare. 6. 3325 v katastrálnom Azemf Čadca. Uvedeným driom bolo začaté 
stavebné konanie. 

Stavebný Arad oznámil dria 02.04.2019 začatie stavebného konania všetkým známym aastnikom 
konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný Arad podra ustanoveni § 61 ods. 2 
stavebného zákona upustil od Astneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakorko pomery 
staveniska mu boli dobre známe a žiadosť  poskytovala dostatočný podklad pre riadne a sporahlivé 
posúdenie navrhovanej stavby. Zárovefi stanovil lehotu 7 &if odo dria dornčenia tohto oznámenia, 
v ktorej môžu Ačastníci konania uplatniť  svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a 
organizácie svoje stanoviská. 

Zároveri stavebný Arad upozornil fičastnikov konania a dotknuté orgány, že si svoje pripadné námietky 
alebo pripomienky k povorovanej stavbe môžu uplatniť  na tunaj§om stavebnom úrade najneskôr 
v určenej lehote, inak na ne nebude prihliadať. 

Stavebný Arad v uskutočnenom správnom konani preskfunal predloženú žiadosť  z hradfsk uvedených 
v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s Ačastnikmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami 
a zistil, že jej realizáciou alebo uživanim nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, 
predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. 

fJčastnici konania: 

- 	Daniel Maják, Ing. R6bert burnik, vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome sAp. č. 
104 

Námietky Ačastnfkov neboli v konaní uplatnené. 

Projektová dokumentácia stavby spiria všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky 
fizemného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný Arad v priebehu stavebného konania 
nezistil dôvody, ktor6 by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný Arad preto rozhodol 
tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

Poučenie o odvolaní: 

Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani možno podať  
odvolanie v lehote 15 dnf odo dria jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský úrad v Čadci, 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. V zmysle § 47 ods. 4 zákona Č. 71/1967 Zb. v platnom zneni je 
toto rozhodnutie preskAmaterné súdom po vyčerpani riadnych opravných prostriedkov. 

ng. Mil GURA 
prim ' r mesta 
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Poplatok: 

Správny poplatok podra zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskoršich predpisov 
položky 60 pism. c ods. 2 vo výške 100.00 E bol zaplatený. 

Prfloha: 

- 	overená projektová dokumentácia 

Toto rozhodnutie musi byt' vyvesenč  na ňradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledný deň  
vyvesenia je dňom doručenia. 

2,0 Vyvesené dria: 	) 	 Zvesené dria: 	  

Pečiatka a pod-pis organu, ktory potvrczuje vyvesen1' a zvesenie rozhodnutia. 

Dorn& sa: 

fJčastnici konania 
1. Daniel Maják, Okružná súp. č. 151/42, 022 01 Čadca 
2. Ing. R6bert burnik, Kysucká súp. č. 3876, 010 01 žilina /projektant/ 
3. vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome silp. č. 104 - doručuje sa verejnou 
vyhláškou podra§ 69 stavebného zákona 

Na vedomie 
4. Okresné stavebnd bytov6 družstvo Čadca, Gočdrova slap. Č. 252, 022 47 Čadca 
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