
MESTO Č ADCA  
Č. j.: VD/4498/2017/Ja 	 V čadci dňa 07.08.2017 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podFa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o Azemnom plánovanf a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znenf neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), v 
stavebnom konani preskfimal podra § 62 stavebného zákona žiadosť  o stavebné povolenie, ktorn dňa 
13.06.2017 podali 

vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome sill). č. 2123 

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

stavebné povolenie 

na stavbu 

Bytový dom č. 2123 - stavebné tipravy strechy 

(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" pare. č. 1237 v katastrálnom Azemi Čadca. 

Stavba obsahuje: 

Stavebné apravy spočivajfi v zhotoveni drevenej konštrukcie krovu sedlového tvaru s plytkým 
sklonom a následne v zhotoveni novej krtiny z pozinkovaného plechu 

Strecha bude dodatočne zateplená izoláciou z minerálnej viny hr. 120 mm 

Pre uskutočnenie stavby sa určujil tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konani, ktorn 
vypracoval Ing. Marián Peciar, Nábrežná 3, 911 01 Trenčfn a ktorá je prilohou tohto rozhodnutia, 
pripadné zmeny nesinfi byt' vykonatié bez predchácizajAceho povolenia stavebného Aradu. 

2. Pri uskutočŕiovanf stavby je nutné dodržiavať  predpisy týkajAce sa bezpečnosti práce a technických 
zariadeni, najma vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujfi podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi savisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činnostf a dbat' na ochranu zdravia a osôb 
na stavenisku. 
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3. Pri stavbe budú dodržand ustanovenia vyhlášky 6. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách 
na stavby uživand osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientácie, ktoré upravujú 
požiadavky na uskutočnenie stavieb a prislušné technické normy. 

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

5. Stavebnik pred začatim stavebných prác zabezpečf presné vytýčenie všetkých podzemných vedeni 
a zariadeni, ich prfpadnú ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich 
správcov. 

6. Stavba bude ukončená najneskôr do 2 rokov odo dfia nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 

7. Na stavbu budú použité stavebné výrobky, ktoré spiliajú podmienky osobitných predpisov. 

8. Napojenie stavby na inžinierske siete: nedôjde k zmene v napojenf stavby na inžinierske siete. 

9. Stavebnik je povinný oznámiť  stavebnému úradu termin začatia stavby. 

10. Stavebnik je povinný podra § 43i ods. 3 pism. c) stavebného zákona označif stavenisko 
s uvedenfm potrebných fidajov o stavbe a účastnikoch výstavby. 

11. Stavba bude uskutočriovaná. dodávatersky. Stavebnik je povinný nahlásiť  stavebnému úradu 
zhotovitera stavby najneskôr pred začatim stavby. Za odborné vedenie uskutočilovania stavby 
bude zodpovedať  zhotoviter stavby. 

12. Stavebnik je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prác na objektoch udržiavať  v čistote 
miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistiť  po každom znečisteni. 

13. Nakorko ide o práce na objekte, v okolf ktorého je pomerne 	pohyb osôb, stavebnik je 
povinný objekt zabezpečif tak, aby nedošlo k ohrozeniu ich života, zdravia a bezpečnosti. 

14. Stavebnikovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác slúžiť  iba 
pozemky, ktoré sú v jeho vlastnictve. V pripade potreby zásahu do verejných plôch v súvislosti s 
výstavbou objektu je stavebnik povinný pred realizáciou vyžiadať  si súhlas MsfJ v Čadci, referát 
dopravy. 

15. Stavebnými prácami nezasahováť  do vlastnickych, príp. iných práv k pozemkom dotknutým 
stavbou bez sffilasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzovať  práva a právom 
chránené záujmy fičastnikov stavebného konania. 

16. Po ukončenf stavby je stavebna povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť  do pôvodného stavu a 
pripadné vzniknuté škody uhradif vlastnikom resp. užívaterom podra všeobecných predpisov o 
náhrade škody. 

17. Stavebnik je povinný v zmysle zákona 6. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a 
o zmene a dopineni niektorých zákonov predložiť  ku kolaudácii stavby energetický certifikát 
vypracovaný oprávnenou osobou. 

18. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

K stavbe sa súbilasne vyjadrili dotlinuti orgány: 

- 	OR Hasičského a záchranného zboru v Čadci 

Podmienky a stanoviská dotknutých orgánov boli akceptované a sú zapracované do podmienok pre 
uskutočnenie stavby vo výroku rozhodnutia. 



t.s15. VD/4498/2017/Ja - Č.z. VD/32507/2017/Ja 	str. 3 

Rozhodnutie o nimietkach fičastnikov konania 

- 	v priebehu konania neboli zo strany tičastnikov konania vznesené žiadne námietky ani 
pripomienky. 

Upozornenie: 

Stavebné povolenie stráca podra § 67 stavebného zákona platnosf, ak sa s uskutočnenfm stavby 
nezačne do 2 rokov odo dria nadobudnutia právoplatnosti. 

So stavbou nesmie byt' začaté, pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosf(§ 52 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konani (správny poxiadok) v zneni neskoršich predpisov). 

Odavodnenie: 

Diia 13.06.2017 podal stavebm'k „vlastnici bytov a nebyt. priestorov v bytovom dome sap. č. 133" 
žiadosf o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Bytový dom č. 2123 - stavebné Upravy strechy" 
na pozemku register "C" pare. č. 1237 v katastrálnom územi Čadca. Uvedeným dilom bolo začaté 
stavebné konanie. 

Stavebný Arad oznámil dria 20.06.2017 začatie stavebného konania všetkým známym Ačastnikom 
konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný Arad podra ustanoveni § 61 ods. 2 
stavebného zákona upustil od Astneho pojednávania a miestneho zisfovania, nakorko pomery 
staveniska mu boli dobre známe a žiadosf poskytovala dostatočný podklad pre riadne a sporahlivé 
posadenie navrhovanej stavby. Zároveil stanovil lehotu 7 &if odo dňa doručenia tohto oznámenia, 
v ktorej môžu fičastnici konania uplatnif svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a 
organizácie svoje stanoviská. 

Stavebný Arad zároveil upozornil Ačastnfkov konania a dotknuté orgány, že si svoje pripadné námietky 
alebo pripomienky k povorovanej stavbe môžu uplatnif na tunajšom stavebnom úrade najneskôr 
v určenej lehote, inak sa na ne nebude prihliadat'. 

Stavebný Arad v uskutočnenom správnom konani preskAmal predloženA žiadosf z hradisk uvedených 
v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s Ačastnikini 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. 

Stanoviská oznámili: 

- 	OR Hasičského a záchranného zboru v Čadci 

Stavebný Arad zaistil vzájomný sfilad predložených stanovisk dotknutých orgánov a organizácii 
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastnikov a správcov pre 
napojenie do sieti technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zalumul do podmienok tohto 
rozhodnutia. 

Očastnici konania: 

- 	vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome siip. 6. 2123, Ing. Marián Peciar 

Námietky účastnikov neboli v konani uplatnené. 

Projektová dokumentácia stavby spĺila všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky 
územného rozhodnutia o umiestneni predmetnej stavby. Stavebný Arad v priebehu stavebného konania 
nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný Arad preto rozhodol 
tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
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Poučenie o odvolani: 

Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konanf možno podat' 
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 6. 71/1967 Zb. v platnom zneni je 
toto rozhodnutie preskilmaterné sfidom po vyčerpani riadnych opravnych prostriedkov. 
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Toto rozhodnutie musi byf vyvesené na ňradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledný deň  
vyvesenia je dňom doručenia. 

Vyvesené dria: 	- (  Zvesené 

MESTO ČADO 
	 611 	14,  

Pečiatka a podpis orgánu, ktory potvrdzuje vyvesen a vesenie rozhodnutia. 

Poplatok: 

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

Priloha: 

- 	overená projektová dokumentácia  

Dorn& sa: 

fJčastnici konania 
1. vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome sUp. 6. 2123 — doručuje sa verejnou 
vyhláškou podra § 69 stavebného zákona 
2. Ing. Marian Peciar, Nábrežná sUp. č. 3, 911 01 Trenčin /projektant/ 

Dotknuté orgány 
3. Okresné riaditerstvo Hasičského a zachranného zboru v Čadci, A. Hlinku slap. č. 4, 022 01 'Čadca 

Na vedomie 
4. Okresné stavebné bytové družstvo Čadca, Gočárova súp. č. 252, 022 47 Čadca 
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