
MESTO Č ADCA 
Č. j.: VD/4858/2017/Ja 	 V eadci dňa 10.11.2017 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný firad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o nzemnom plánovani a 
stavebnom poriadku (stavebný zálcon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), v 
stavebnom konani preskfunal podra § 62 stavebného zákona žiadosf o stavebné povolenie, ktorň  dňa 
10.07.2017 podali 

vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome s6p. č. 689 

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

stavebné povolenie 

na stavbu 

Bytovy dom č. 689 - zateplenie a stavebné 6pravy 

(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" pare. 6. 3395 v katastrálnom nzemi Čadca. 

Stavba obsahuje: 

Objekt bytového domu sa nachádza v Čadci, na Olcružnej ulici. Jestvujnci objekt je riešený ako 
vežový, samostatne stojaci, s 1 schodiskovou sekciou. Bytový dom má 12 nadzemných podlaži, 
pričom 1.NP je technick6 (nachadzajú sa tu spoločné priestory, nebytové priestory a 2 byty). Na 
1.NP až 12.NP sa nachádza spolu 57 bytových jednotiek. 

Projektová dokumentácia rieši dodatočné zateplenie obvodového plášfa bytového domu 
kontaktným zateprovacim systémom z izolačných dosiek z MW hr. 160 mm. Sokel bytového 
domu bude zateplený izolačnými doskami na báze XPS hr. 120mm (požiame pásy z MW 
hr. 120 mm). Strecha sa zatepli polystyrénom EPS Stabil S 150 hr. 150 mm + 100mm 
s hydroizolačnou PVC fbliou hr. 1,5mm.. Strop nad 1.PP bude zateplený minerálnou vinou hr. 100 
MM. 

Stavebné Apravy spočivajú vo výmene okapového chodnika, oprave systémovej poruchy balk6nov 
- pewodné nášrapné vrstvy podia balkemov budil odstránené a nahradené novými spolu so 
zábradlim. 

Pre uskutočnenie stavby sa určuj6 tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konani, ktorú 
vypracoval Gold project s.r.o., Ing. Vladimir Golis, Okružná 689/5, 022 04 Čadca a ktorá je 
prilohou tohto rozhodnutia, pripadné zmeny nesinfi byt' vykonané bez predchadzajaceho 
povolenia stavebného nradu. 
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2. Pri uskutočriovani stavby je nutne dodržiavať  predpisy týkajtIce sa bezpečnosti práce a technických 
zariadenf, najma vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujfi podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 
odbornej sp6sobilosti na výkon niektorých pracovných činnosti a dbať  na ochranu zdravia a oselb 
na stavenisku. 

3. Pri stavbe budii dodržane ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách 
na stavby uživane osobami s obmedzenou schopnosfou pohybu a orientácie, ktore upravujil 
požiadavky na uskutočnenie stavieb a prislušne technicke normy. 

4. Počas výstavby buchl dodržiavane všeobecne technicke požiadavky na uskutočtiovanie stavieb 
v zmysle § 48 stavebneho zákona. 

5. Stavebnik pred začatim stavebných prác zabezpeči presne vytýčenie všetkých podzemných vedeni 
a zariadeni, ich pripadma ochranu podra platných noriem a predpisov za odborneho dozoru ich 
správcov. 

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

7. Na stavbu budd použité stavebne výrobky, ktore spĺfiajfi podmienky osobitných predpisov. 

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

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

10. Stavebnik je povinn 'y podra § 43i ods. 3 pism. c) stavebneho zákona označiť  stavenisko 
s uvedenhn potrebných fidajov o stavbe a íičastnikoch výstavby. 

11 Stavba bude uskutočilovaná dodávatersky. Stavebnik je povinný nahlásiť  stavebnemu iiradu 
zhotovitera stavby najnesk6r pred začatim stavby. Za odborne vedenie uskutočilovania stavby 
bude zodpovedať  zhotoviter stavby. 

12. Dodržať  podmienky Okresneho dradu Čadca - odboru starostlivosti o životne prostredie: 
podra § 77 ods. 2 zákona o odpadoch p6vodcom odpadu je právnická, alebo fyzická osoba-
podnikater, pre ktord sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. P6vodca odpadu zodpovedá za 
naldadanie s odpadmi pora tohoto zákona a pini si povinnosti podra § 14 zákona o odpadoch. 
P6vodca odpadu právnická osoba resp. fyzická osoba- podnikater má mať  od prislušného orgánu 
štátnej správy odpadoveho hospodárstva súhlas podra § 97 ods. 1 pfsm. g) zákona o odpadoch na 
zhromažd'ovanie odpadov a sffilas podra § 97 ods. 1 pism. f) zákona na naldadanie s nebezpečným 
odpadom. Ak p6vodca odpadu uzatvorf zmluvu so stavebnou firmou (držiterom), v takomto 
pripade p6vodca tekehoto odpadu potrebuje salas od prislušného orgánu štátnej správy 
odpadového hospodárstva podra § 97 ods. 1 pism. g) zákona na zhromažd'ovanie odpadov a držiter 
odpadu potrebuje sailas podra § 97 ods. 1 pism. f) zákona o odpadoch na naldadanie 
s nebezpečnýrni odpadmi. 
nevyužiterne odpady buck' zneškodnene skládkovanim na slcládke, ktord má udelený síffilas na 
prevadz,kovanie v zmysle § 7 ods. 1 pism. a/ zákona o odpadoch, pit). integrovane povolenie 
v zmysle zákona 6. 245/2003 Z.z. o IPKZ v zneni neskoršich predpisov 
investor ku kolaudácii stavby zabezpeči doklady od predchádzajficeho držitera odpadov o sp6sobe 
nakladania s odpadmi počas realizácie stavby a tieto predloži ku kolaudačnému konaniu 
v pripade, že počas realizácie stavebných prác na predmetnom bytovom dome zistf pritomnosť  
chránených živočichov, realizátor stavby bude o tomto zisteni bezodkladne informovať  odborml 
organizáciu SOP SR SCHKO Kysuce a zabezpeči, aby nedošlo k ohrozeniu a usmrteniu 
cluánených druhov živočfchov 
vzhradom k tomu, že zateplenimm fasády d6jde k zániku existujficich i potenciálnych iilcrytových 
a hniezdnych možnosti pre chránene živočichy, ako kompenzačne opatrenie umiestniť  na steny pri 
zateprovani budovy hniezdne či fikrytove bíidky: 3x bildky pre dažd'ovniky, pre netopiere 
umiestniť  na budovu 2 ks bfidok 



t.sp. VD/4858/2017/Ja - t.z. VD/39811/2017/Ja 	str. 3 

- 	hniezda pre dažd'ovniky je odporúčand inštalovať  mimo okien (nie nad okná), aby nedochádzalo 
k ich znečisťovaniu (ideálne z východnej alebo západnej strany), búdky pre netopiere je 
odporúčané umiestnie v blízkosti atiky 

- 	na pripadný odchyt chránených živočichov z objektu a akúkorvek manipulácia s nimi je potrebná 
výnimka 40 zákona) z príslušných zákazov uvedených v zákone lctorú uderuje príslušný organ 
ochrany prírody (1\4213  SR) 

13. Dodržať  podmienky Mestskej teplárenskej spoločnosti a.s.: 
- pred realizáciou stavby poždujeme presné vytýčenie existujúceho tepelného rozvodu, dodržať  

ochranné pásma rozvodu tepla v zmysle zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 § 36 a zásad 
najmenšich dovolených vzdialeností pri súbehu a križovaní podzemných vedení podra STN 73 
6005 

- pri obnažení, križovaní, pred obsypom a zásypom trasy, kde sa nachádza naše tepelnotechnické 
zariadenie, prizvať  pracovnika MTS a.s. ku kontrole prác pred zakrytím, či nedošlo k poškodeniu 
siete, kontroly budú zaznamenand v stavebnom denníku 

- 	v ochrannom pásme teplovodu a jeho tesnej blízkosti sa vyvarovať  používania fažkej stavebnej 
mechanizácie, vibračných a pneumatických mechanizmov, vzhradom na moinosť  poškodenia 
teplovodu otrasmi, dopravu na stavenisku orientovať  mimo trasy a ochranných pásiem tepelných 
rozvodov, vpripade nevyhnutnosti použiť  prekrytie panelmi 

14. Stavebník je povinný v suvislosti s výkonom stavebných prác na objektoch udržiavať  v čistote 
miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistiť  po každom znečistení. 

15. Nakorko ide o práce na objekte, v okolí Ictorého je pomerne verký pohyb osôb, stavebník je 
povinný objekt zabezpečiť  tak, aby nedošlo k ohrozeniu ich života, zdravia a bezpečnosti. 

16. Stavebníkovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác slúžiť  iba 
pozemky, ktoré sú v jeho vlastníctve. V prípade potreby zásahu do verejných plôch v súvislosti s 
výstavbou objektu je stavebník povinný pred realizáciou vyžiadať  si súhlas MsÚ v Čadci, referát 
dopravy. 

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

18. Po ukončení stavby je stavebník povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť  do pôvodného stavu a 
pripadné vzniknuté škody uhradiť  vlastníkom resp. užívaterom podra všeobecných predpisov o 
náhrade škody. 

19. Stavebník je povinný v rinysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti 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 orgány: 

- 	OR Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Okresný úrad Čadca - odbor starostlivosti o životné 
prostredie; Mestská teplarenská spoločnosť  a.s. 

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

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania 

- 	v priebehu konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne námietky ani 
pripomienky 
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Upozornenie: 

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

So stavbou nesmie byt' začaté, polciar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona 6. 
71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v znenf neskoršich predpisov). 

Odavodnenie: 

Dňa 10.07.2017 podal stavebnik „vlastnici bytov a nebyt. priestorov v bytovom dome sfip. 6. 689" 
žiadosť  o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Bytový dom Č. 689 - zateplenie a stavebné fipravy" 
na pozemku register "C" parc. č. 3395 v katastrálnom ňzemf Čadca. Uvedeným dňom bolo začaté 
stavebné konanie. 

Stavebný Arad oznámil dim 24.07.2017 začatie stavebného konania všeticým známym fičastnikom 
konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný Arad podra ustanovenf § 61 ods. 2 
stavebného zákona upustil od ňstneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakorko pomery 
staveniska mu boli dobre známe a žiadosť  poskytovala dostatočný podklad pre riadne a sporahlivé 
posiidenie navrhovanej stavby. Throve' stanovil lehotu 7 drif odo dňa doručenia tohto oznámenia, 
v lctorej môžu Ačastnici konania uplatnif svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a 
organizácie svoje stanoviská. 

Stavebný Arad zároveň  upozornil fičastnikov konania a dotknuté orgány, že si svoje pripadné nAmietky 
alebo pripomienky k povorovanej stavbe môžu uplatniť  na tunaj§om stavebnom úrade najneskôr 
v určenej lehote, inak sa na ne nebude prihliadať. 
Pretože pri posúcleni žiadosti stavebný firad zistil, že doložené doklady a stanoviská neumožtiujú 
riadne a sporahlivé posňdenie žiadosti, bol stavebnik dňa 26.10.2017 vyzvaný na ich dopinenie a 
konanie bolo prerušené. Žiadosť  bola dopinená dňa 03.11.2017. 

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

Stanoviská oznámili: 

- 	OR Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Okresný Arad Čadca - odbor starostlivosti o životné 
prostredie; Mestská teplárenská spoločnosť  a.s. 

Stavebný Arad zaistil vzájomný súlad 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 zahrnul do podmienok tohto 
rozhodnutia. 

I'Mastnici konania: 

- 	vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome sill). č. 689, Gold project s.r.o. 

Námietky fičastnikov neboli v konanf uplatnené. 

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

Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani možno podat' 
odvolanie v lehote 15 dni odo dňa jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský ňrad v Čadci, 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. V zmysle § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom znenf je 
toto rozhodnutie preskamaterné súdom po vyčerpani riadnych opravných prostriedkov. 

Ing. Mil  GURA 
primitor mesta 

6t% 
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. 

Pnloha: 

- 	overená projektová dokumentácia 

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

Vyvesene dŕía:  

 

Zvesené dŕía: 	  

 

MESTO ČAD CA 
-6 1- 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyves6ru a zvesenie rozhodnutia. 

Dorn& sa: 

fltastníci konania 
1. vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome sňp. č. 689— doručuje sa verejnou 
vyhláškou podra § 69 stavebného zákona 
2. Gold project s.r.o., Olcružná sňp. č. 689/5, 022 04 Čadca /projektant/ 

Dotknuté orgány 
3. Mestská teplárenská spoločnosf a.s., Palárikova sňp. č. 88, 022 01 Čadca 
4. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku sňp. Č. 4, 022 01 Čadca 
5. Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o livotné prostredie, Palárikova sňp. Č. 91, 022 01 Čadca 

Na vedomie 
6. Byty Čadca s.r.o., Májová sap. č. 1107, 022 01 Čadca 

Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971 	Bankové spojenie: V1:113, a.s., Čadca 	E-mail: selctretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	Mt: 2020552974 Č. 6.: 7224-322/0200 	 n te r n et: www. mestocadca. sk  
Adresa: Mestský úrad Čadca, Nimestie slobody 30, PSt: 022 01 
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