
MES TO Č ADCA 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca 

Č. j.: VD/3775/2018/Ja 	 V Čadci dila 05.11.2018 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný drad prislušný podra § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o dzemnom plánovani a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znenf neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), v 
stavebnom konani preskdmal podra § 62 stavebného zákona žiadosť  o stavebné povolenie, ktord dňa 
14.08.2018 podali 

vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome sfip. Č. 105 

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

stavebné povolenie 

na stavbu 

Bytový dom Č. 105 - stavebné típravy 

(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" parc. Č. 3324 v katastrálnom dzemí Čadca. 

Stavba obsahuje: 

Objekt bytového domu sa nachádza v Čadci, na Okružnej ulici. Jestvujitci objekt je riešený ako 
radový, samostatne stojaci, s 3 schodiskovými sekciami. Bytový dom má 8 nadzemných podlaži. 
Na 1.NP sa nachádzajd spoločné priestory, pivničné kobky a nebytový priestor. Na 2 až 8.NP sa 
nachádza spolu 42 bytov. 

Projektová dokumentácia rieši dodatočné zateplenie obvodového plášťa bytového domu 
kontaktným zateprovacim systémom z izolačných dosiek z EPS hr. 160 mm. Sokel bytového domu 
bude zateplený izolačnými doskami na báze XPS hr. 120 mm (požiarne pásy z MW š. 200 mm). 
Strop nad 1.PP bude zateplený minerálnou vinou hr. 100 mm. Strecha bude zateplená EPS 150S 
Stabil hr. 2x150mm s hydroizolačnou PVC fbliou hr. 1,5 mm.. 

Stavebné fipravy spočivajú v oprave okapového chodnika, realizácii nových vrstiev podláh 
a zábradli lodžif, realizacii nového bleskozvodu. 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konani, ktord 
vypracoval Gold project s.r.o., Ing. Vladimir Golis, Okružná 689/5, 022 04 Čadca a ktorá je 
prilohou tohto rozhodnutia, pripadné zmeny nesmú byt' vykonané bez predchádzajAceho 
povolenia stavebného úradu. 
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2. Pri uskutočtiovani stavby je nutné dodržiavať  predpisy týkajUce sa bezpečnosti prace a technických 
zariadeni, najmä vyhlášky Č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi sfivisiacich a podrobnosti o 
odbornej sp6sobilosti na výkon nielctorých pracovných čirmostf a dbat' na ochranu zdravia a os6b 
na stavenisku. 

3. Pri stavbe budfi dodržand ustanovenia vyhldšky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách 
na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ktoré upravujii 
požiadavky na uskutočnenie stavieb a prislušné technické normy. 

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

5. Stavebnfk pred začatim stavebných prác zabezpeči presné vytýčenie všetkých podzemných vedenf 
a zariadeni, ich pripadmi ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich 
správcov. 

6. Stavba bude ukončená najnesk6r do 2 rokov odo dňa nadobudnutia privoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 

7. Na stavbu budd použité stavebné výrobky, ktoré spĺňajú podmienky osobitných predpisov. 

8. Napojenie stavby na inžinierske siete: ned6jde k zmene v napojenf stavby na inžinierske siete. 

9. Stavebnfk je povinný ozndmiť  stavebnému úradu termfn začatia stavby. 

10. Stavebnik je povinný podra § 43i ods. 3 pfsm. c) stavebného zákona označiť  stavenisko 
s uvedenim potrebných iidajov o stavbe a fičastrulcoch výstavby. 

11. Stavba bude uskutočŕiovand dodávatersky. Stavebnfk je povinný nahlásif stavebnému úradu 
zhotovitera stavby najnesk6r pred začatfm stavby. Za odborné vedenie uskutočŕiovania stavby 
bude zodpovedať  zhotoviter stavby. 

12. Dodržať  podmienky Okresného úradu tadca - odboru starostlivosti o životné prostredie: 
podra § 77 ods. 2 zákona o odpadoch p6vodcom odpadu je právnickd, alebo fyzická osoba-
podnikater, pre ktorú sa tieto prdce v konečnom štddiu vykondvajú. P6vodca odpadu zodpovedá za 
naldadanie s odpadmi pora tohto zákona a pini si povirmosti podra § 14 zákona o odpadoch. 
P6vodca odpadu právnická osoba resp. fyzická osoba- podnikater má mat' od prislušného orgánu 
štátnej správy odpadového hospodárstva salas podra § 97 ods. 1 pfsm. g) zákona o odpadoch na 
zhromažd'ovanie odpadov a sffilas podra § 97 ods. 1 pfsm. f) zákona na naldadanie s nebezpečným 
odpadom. Ak p6vodca odpadu uzatvorf zmluvu so stavebnou firmou (držiterom), v takomto 
prfpade p6vodca tak6hoto odpadu potrebuje sahlas od prislušného orgánu štátnej správy 
odpadového hospodárstva podra § 97 ods. 1 pism. g) zákona na zhromažd'ovanie odpadov a držiter 
odpadu potrebuje súhlas podra § 97 ods. 1 pfsm. 0 zákona o odpadoch na nakladanie 
s nebezpečnými odpadmi. 
dodávater stavby, ktorý je zároverl p6vodcom odpadu bude odpad zhromažd'ovať  tak, aby 
nenarušoval estetický raz krajiny a podra potreby zabezpečí jeho okamžité zhodnotenie alebo 
zneškodnenie 
nevyužiternd odpady budfi meškodnen6 sldádkovanfm na sklddke, ktord má udelený salas na 
prevddzkovanie v zmysle § 7 ods. 1 pism. a/ zákona o odpadoch, prfp. integrované povolenie 
v zmysle zákona 6. 245/2003 Z.z. o IPKZ v menf neskoršich predpisov 
investor ku kolaudácii stavby zabezpeči doklady od predchádzajficeho držitera odpadov o sp6sobe 
nakladania s odpadmi počas realizácie stavby a tieto predložf ku kolaudačnému konaniu 
pred zahájenfm stavebných prác, po inštalácii lešenia alebo lávky investor zabezpečf, aby odsoba 
s prislušnými odbornými skizsenosťami vykonala kontrolu vetracich otvorov, dutin a špár 
v obvodovom plášti bytov6ho domu pomocou inšpekčnej kamery za fičelom zistenia aktuálnej 
prftomnosti chránených živočfchov v bytovom dome 
investor zabezpeči vykonanie takých opatreni, ktoré zamedzia a zabránia uväzneniu alebo 
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usmrteniu chránených živočichov v bytovom dome počas realizácie stavebných prác 
- 	za Ačelom zachovania hniezdisk a arytov chránených živočichov vo vetracich otvoroch v atike, 

investor zabezpeči sprfstupnenie vybraných atikových otvorov a to bud' ich ponechanim bez 
ochrannej mriežky, alebo vhodným osadenim upravenej mriežky; výber vhodných atikových 
otvorov bude vykonaný osobou s prislušnými odbornými skúsenosťami 

- 	ak plánované stavebné postupy neumožnia zachovanie existujiwich vetracich otvorov v atike, 
investor zabezpečf inštaláciu búdok pre dažd'ovniky a vytvorenie minimálne 12 nahradných 
hniezdnych dutin (napr. kombináciou 4 ks búdky typu APUS 3) a vytvorenie náltradných úlcrytov 
pre netopiere inštaláciou búdky typu MINI B v počte lks; vhodným miestom na inštaláciu búdok 
sú štitové steny bytového domu 

- 	upozoriiujeme investora, že na prip. odchyt chránených živočichov z objektu a akúkorvek 
manipuláciu s nimi ako aj na 7Asah a pripadnú likvidáciu ich biotopov je potrebná výnimka (§ 40 
zákona o ochrane prfrody a krajiny) z prislušných zákazov uvedených v zákone o ochrane prírody 
a krajiny, ktorú uderuje prislušný orgán ochrany prirody (MŽP SR) 

13. Dodržať  podmienky Mestskej teplárenskej spoločnosti a.s.: 
- 	pri realizácii stavebných prác chrániť  verejnd rozvody tepla a TÚV, 
- 	dodržiavať  povinnosti stavebnika podra ust. § 36 a súv. acona Č. 657/2004 Z. z. o tepelnej 

energetike a dodržiavať  najmenšie dovolené vzdialenosti pri súbehu a križovani podzemných 
vedeni podra STN 736 6005. 

- 	akékorvek obnaženie a zakrytie tepelných rozvodov konzultovať  vopred so zástupcom MTS a.s. 
a konzultáciu zaznamenat' do stavebného dennika. Výkopové práce vopred pisomne oznárniť  MTS 
a.s. a prizvať  zástupcu MTS a.s. 

- 	v ochranných pásmach tepelných rozvodov a ich tesnej blizkosti nepouživať  ťalicú stavebnú 
techniku, vibračné a pneumatické mechanizmy z dôvodu možného poškodenia tepelných rozvodov 
otrasmi. Taktiež stojky lešenia neumiestilovať  v ochranných pásmach tepelných rozvodov, hlavne 
pri ústenf teplovodu do bytového domu, z dôvodu poškodenia pôsobenim tlaku na malú plochu, 
resp. zabezpečiť  rovnomerné rozloženie tlaku stojky napr. vhodným panelom alebo tvrdou doskou 

- 	dopravu na stavenisku, mixéry s bet6nom a iné fall' cé mechanizmy, orientovať  mimo ochranného 
pásma tepelných rozvodov. V pripade, le dopravu ťažkými mechanizmami nie je molné viesť  
mimo ochranného pásma, eliminovať  osové bodové zaťaženie tepelných rozvodov vhodným 
prekrytim (napr. cestnými panelmi), aby nedošlo k jeho poškodeniu.Pri tejto činnosti mat' na 
zreteli, že tepelné rozvody sú v zemi vane uložené podra charalcteru terénu v hibke od cca 0,5 m. 
Pre tento pripad vopred predložiť  MTS a.s. dielčiu projektovú dolcumenticiu organizácie výstavby 
pri prejazde a pohybe ťallých m,echanizmov po trase tepelných rozvodov 

- MTS a.s. si vyhradzuje právo kontroly dodržiavania podmienok tohto závazného stanoviska na 
stavenisku 

14. Stavebn& je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prác na objelctoch udržiavať  v čistote 
miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistiť  po každom znečisteni. 

15. Nakorko ide o práce na objelcte, v okoli ktorého je pomerne verký pohyb osôb, stavebnik je 
povinný objekt zabezpečiť  tak, aby nedošlo k ohrozeniu ich života, zdravia a bezpečnosti. 

16. Stavebnikovi buck' 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 vyliadať  Si súhlas MsÚ v tadci, refer& 
dopravy. 

17. Stavebnými prácami nezasahovať  do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom dotknutým 
stavbou bez sithlasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzovať  práva a právom 
chránené záujmy fičasrnikov stavebného konania. 

18. Po ukončeni stavby je stavebmIc povinný pozetnky dotknuté stavbou uviesť  do pôvodného stavu a 
pripadné vzniknuté škody uhradiť  vlastnikom resp. užívaterom podra všeobecných predpisov o 
narade škody. 
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19. Stavebnik je povinný v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodámosti budov a 
o zmene a dopinení niektorých zákonov predložiť  ku kolaudácii stavby energetický certifikát 
vypracovaný oprávnenou osobou. 

20. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

K stavbe sa salasne vyjadrili dotknuté orgsiny: 

- 	OR Hasičského a záchranného zboru v &dd., Okresný Arad Čadca - odbor starostlivosti o životné 
prostredie; Mestská teplárenská spoločnosť  a.s.; Regionálny úrad verejného zdravotnictva 

Podmienky a stanoviská dotknutých orgán9v boli akceptovan6 a sú zapracované do podmienok pre 
uskutočnenie stavby vo výroku rozhodnutia. 

Rozhodnutie o nimietkach fgastnikov konania 

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

Upozornenie: 

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

So stavbou nesmie byť  začaté, pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona 6. 
71/1967 Zb. o správnom konani. (správny poriadok) v zneni neskoršfch predpisov). 

Odavodnenie: 

Dria 14.08.2018 podal stavebnik „vlastnici bytov a nebyt. priestorov v bytovom dome súp. č. 105" 
v zastúpeni Okresn6 stavebné bytov6 družstvo Čadca, Gočárova 252, 022 47 Čadca žiadosť  o vydanie 
stavebného povolenia na stavbu „Bytový dom Č. 105 - stavebné úpravy" na pozemku register "C" pare. 
6. 3324 v katastrálnom územi Čadca. Uvedeným driom bolo začaté stavebné konanie. 

Stavebný úrad oznámil dria 28.08.2018 začatie stavebného konania v§etkýrm známym fičastnfkom 
konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podra ustanoveni § 61 ods. 2 
stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakorko pomery 
staveniska mu boli dobrq známe a žiadosť  poskytovala dostatočný podklad pre riadne a sporahlivé 
posúdenie navrhovanej stavby. Zároveri stanovil lehotu 7 dni odo dria doručenia tohto oznámenia, 
v ktorej môžu fičastníci konania uplatniť  svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a 
organizácie svoje stanoviská. 

Stavebný úrad zdroveri upozomil fičastnfkov konania a dotknuté orgAny, že si svoje pripadné námietky 
alebo pripomienky k povorovanej stavbe môžu uplatnif na tunaj§om stavebnom úrade najneskôr 
v určenej lehote, inak sa na ne nebude prihliadať. 
Stavebný úrad v uskutočnenom sprdvnom konani preskúmal predloženú liadosť  z hradisk uvedených 
v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s fičastnikmi konania a s doticnutými orgánmi a organizáciami 
a zistil, že jej realizáciou alebo uživanim nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, 
predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpistni. 

Stanoviskd oznámili: 

- 	OR Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Okresný úrad Čadca - odbor starostlivosti o životné 
prostredie; Mestská teplárenská spoločnosť  a.s.; Regionálny Arad verejného zdravotnictva 
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Stavebný Arad zaistil vzájomný súlad predložených stanovisk dotknutých orgánov a organizácif 
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastrulcov a správcov pre 
napojenie do sled technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahmul do podmienok tohto 
rozhodnutia. 

Očastnici konania: 

- 	vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome sítp. Č. 105, Gold project s.r.o. 

Námietky itčastrifkov neboli v konanf uplatnené. 

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

Poučenie o odvolani: 

Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možno podaf 
odvolanie v lehote 15 did odo dria jeho doničenia na Mesto Cadca /adresa: Mestský Urad v Cadci, 
Námestie slobody 30, 022 01 Cadca/. V nnysle § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom zneni je 
toto rozhodnutie preskilmaterné &Mom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

ng. NI.  n GURA 
prim tor mesta 

Poplatok: 

Správny poplatok podra zákona č. 145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch v znenf neskor§fch predpisov 
položky 60 pfsm. c ods. 2 vo vy§ke 100.00 E bol zaplatený. 

Priloha: 

- 	overená projektová dokumentácia 
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Toto rozhodnutie mud byt' vyvesené na ňradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledný deň  
vyvesenia je dňom dongenia. 

Vyvesené dŕia: ed Zvesené dria: 	  

 

Pečiatka a podpis organu, lctory potvrdzuje vyvesenie'a\  esenie rozhodnutia. 

Dorn& sa: 

fJčastníci konania 
1. vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome sfip. Č. 105 
2. Gold project s.r.o., Okružná súp. Č. 689/5, 022 04 Čadca /projektant/ 

Dotknuté orginy 
3. Mestská teplarenskd spoločnosť  a.s., Palárikova súp. Č. 88, 022 01 Čadca 
4. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranndho zboru v Čadci, A. Hlinku sítp. Č. 4, 022 01 Čadca 
5. Olcresný firad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova slap. č. 91, 022 01 Čadca 
6. Regionálny itrad verejného zdravotníctva, Palárikova sítp. č. 1156, 022 01 Čadca 

Na vedomie 
7. Olcresné stavebné bytové družstvo Čadca, Gočárova súp. 6. 252, 022 47 Čadca 

Tel.: 041/4332301-4 IČO: 313971 	Bankovč  spojenie: VÚB, a.s., Čadca 	E-mail: selctretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIČ: 2020552974 Č. 	7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadca.sk  
Adresa: Mestsky frad Čadca, Nimestie slobody 30, PSČ: 022 01 
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