
MESTO Č ADCA 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca 

Č. j.: VD/2867/2018/St 	 V Čadci dňa 17.07.2018 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný larad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o Uzemnom 
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), v stavebnom konani preskilmal podra § 62 stavebného zákona žiadosf o stavebné povolenie, 
ktona &la 07.06.2018 podali 

doc. Ing. Michal Varmus, PhD., Podzávoz 2714, 022 01 Čadca, 
MUDr. Zuzana Privarová, Stred 946, 023 11 Zákopčie 

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

stavebné povolenie 

na stavbu 

Rodinný dom a garáž 
na pozemku register "C" parc. č. 13795/35 v katastrálnom územi Čadca. 

fJzemné rozhodnutie o umiestneni predmetnej stavby bolo vydané Mestom Čadca dfia 
31.05.2018 pod č.j. VD/2371/2018/St. 

Stavba obsahuje: 

Projekt stavby rieši realizáciu stavby stavby rodinného domu a garáže. Rodinný dom je 
navrhovaný ako čiastočne podpivničený s dvoma nadzemnými podlažiami, zastrešeny valbovou 
strechou. Rodinný dom bude napojený na verejný vodovod, kanalizáciu a elektrickú energiu 
novonavrhovanymi pripojkami, prfstup je po jestvujlacej miestnej komunikácii. Garáž je navrhovaná 
ako nepodpivničená, jednopodlažná, zastrešená valbovou strechou s dvoma garážovými státiami. 

Technické ňdaje stavby: 
ližitková plocha: 241,60 m2  
Obytná plocha: 	155,03 m2  

Objektová skladba povorovanej stavby: 
1. Rodinný dom 
2. Garáž 
3. Elektrická NN pripojka 
4. Vodovodná pripojka 
5. Kanalizačná prfpojka 
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Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konani, ktort 
vypracovala Ing. Vladimir Golis - Gold project s.r.o., Olcružná 689/5, 022 04 tadca a ktorá je 
prflohou tohto rozhodnutia. Pripadné zmeny nesmt bye vykonané bez predchadzajtceho 
povolenia stavebného tradu. 

2. Pri uskutočŕiovani stavby je potrebné dodržiavať  predpisy týkajíice sa bezpečnosti práce 
a technických nariadenf a dbať  o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

3. Počas výstavby buchl dodržiavand v§eobecné technické požiadavky na uskutočhovanie stavieb 
v zmysle § 48 stavebného zákona. 

4. Stavba bude dokončend do 5-ich rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

5. Odpad vznilcnutý počas realizácie 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 budt likvidované na pozemku stavebnikov tak, aby neboli poškodzované 
susedné nehnuternosti. 

7. Napojenie stavby na inžinierske siete: 
• Elektricicá energia — zemnou NN pripojkou (kdbel CYKY-J 5x4) napojenim z obecnej 

sekundarnej siete z jestvujíiceho JB podperného bodu vedenia NN siete. 
• Zásobovanie vodou - vodovodnou pripojkou z itr HDPE 100 SDR 17 PN 16 D32x3,0 mm 

napoienou na verejný vodovod D 110 umiestnený v miestnej komunikdcii, v sprdve SEVAK 
a.s., Zilina, podra PD overenej v tomto konani a odsthlasenej vyjadrenfm zo dim 17.05.2018, 

• Odkanalizovanie - kanalizačnou pripojkou zatstenou do verejnej kanalizácie DN 300 PVC 
umiestnenej v miestnej komunikácii, v správe SEVAK a.s., žilina, podra PD overenej v tomto 
konani a odsalasenej vyjadrenim zo &la 17.05.2018, 

• Vykurovanie — zdroj tepla bude tepelné čerpadlo typu vzduch — voda. 

Stavebnik je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť  stavebný 
derma a tento predložiť  stavebnému tradu pri kolaudácii stavby. 

9. Na stavbu budt použité stavebné výrobky spĺiiajtce podmienky osobitných predpisov. 

10. Podra § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatim stavebných prác stavebnik zabezpeči vytýčenie 
stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykondvať  geodetické a kartografické 
činnosti. 

11. Stavebnik je povinný označiť  stavenisko s uvedenim potrebných Adajov o stavbe a tčastnikoch 
výstavby - § 43i ods. 3 pism. b/ stavebného zákona. 

12. Stavebnik pred začatim stavebných prác zabezpeči presné vytýčenie v§etkých podzemných vedeni 
a zariadeni, ich pripadmi ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich 
sprdvcov. 

13. Stavebnfic je povinný oznámiť  stavebnému tradu termin začatia stavby. 

14. Stavba bude uskutočiiovaná svojpomocne. Stavebný dozor bude vykondvať  Ing. Vladimir Golis, 
Okružná 689/5, 022 04 Ndca a bude zodpovedať  za odborné vedenie uskutočilovania stavby. 
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15. Dodržať  podmienky spoločnosti SEVAK, a.s. Žilina uvedené v stanovisku č. 018010964 zo dňa 
17.05.2018: 
• Cez parcelu Č. 13795/35 neprechadzajú inžinierske siete v správe SEVAK a.s. Upozornujeme, 

že cez predmetnú parcelu prechád7ajú kanalizačné pripojky pre susedné nehnuternosti, ktord 
nie sú v našej správe. Je potrebné dbať  na to, aby pri zerrinSrch prácach nedošlo k ich 
poškodeniu. Informácie o jestvujúcich pripojkách poskytnú ich majitelia. 

• Vodovodnú pripojku požadujeme vybudovať  z matriálu HDPE 100, SDR 11, PN16, D 32x3,0 
mm (DN 25 mm). Potrubie má byt' kladené v sklone min. 3,0%o, v nezamŕzajúcej hibke. 

• Na meranie spotreby vody bude osadené meradlo Qn = 2,5 m3/hod DN 20. Tento fakturačný 
vodomer a navŕtavaci pas docla naša spoločnosf. Vodomer bude osadený vo vodomernej 
zostave na rime typ SEVAK, a.s. 

• Odsuhlasujeme bet6novú VŠ s rozmerom 900/1200/1800 mm. V strope šachty požadujeme 
zriadif vstupný komin s min. výškou 400 mm s osadenou kapsovou stupačkou. Zvisld 
vzdialenosti stúpačiek vo VŠ zrealizovať  s protišmykovou úpravou. Stúpadlá a dno vo VŠ 
realizovať  s protišmykovou Apravou. Pre zabezpečenie nezamrzajúcej hiblcy musi bye šachta 
v teréne osadená tak, že bude zasypaná až po hornú úrovefi vstupného komina. 

• Vzhradom k tomu, že sklon potrubia je v klesajítcom spade k RD je potrebné v najnižšom bode 
VP v odkarovacej šachte v objekte, resp. pred objektom osadif ventil na odkalenie. 

• Upozodiujeme, že v danej lokalite v mieste napojenia RD na VV je nedostatan 'y tlak a 
množstvo vody vo VV. Zmluva na dodávku vody bude uzatvorená iba za akceptácie tejto 
skutočnosti zo strany odberateFa. V zmluve o dodávke vody bude nasledovná podmienka: 
Odberater súlilasi s tým, že tlak a množstvo vody vo verejnom vodovode v mieste pripojenia 
predmetnej nehnuternosti nezodpovedá normou stanovených hodnotám. V zmysle zálcona Č. 
442/2002 Z.z. - § 22 (5) Si odberater zabezpeči zvýšenie tlaku vody vlastnými zariadeniami na 
vlastné náklady (napr. zriadit' AT stanicu, ktorou Si bude zabezpečovať  zvýšenie tlaku vody na 
min. 0,15-0,25 Mpa). 

• Potrebu pitnej vody pre zásobovanie objektu zabezpečime len do kapacity vodovodnej siete a 
tlakových pomerov v danej lokalite. Podmienka plati tiež pri použiti tlakových splachovačov a 
iných tlakových vnútorných zdravotechnických zariadeni. 

• Pre hodnotenie dodávky vody (kvality, množstva a tlaku vody) pre riešený objekt bude 
vzhradom na cližku pripojok 80,0 m rozhodujúce miesto - bod napojenia na verejný vodovod. 
Z dôvodu zabezpečenia dodávlcy hygienicky nezávadnej vody odporíičame výmenu 
naakumulovanej vody v potrubi real izovať  odpúšťanfm cez uzáver (kolultik) na VP a osadernm 
zariadenia na dodatočnú dezinfekciu vody. 

• Na potrubie vodoyodnej pripojky odporúčame uložif vyhradivaci vodič  zn. AYKY 2x4 mm2, 
resp. CYKY 2x2,5 mm2. Vodič  vyviesť  do traťových šupátok až k poklopom s dostatočnou 
vôrou. Napojenie na jestvujúci vodič  musi bye vlhkotesné (použif zmršfovaciu pásku). 

• Do verejnej kanalizácie PVC DN 300 bude molné misfit' len splaškové odpadové 
Kvalita yypúšťaných odpadových vôd musi zodpovedať  stanoveným limitom inečistenia 
uvedených vo Vyhláške č. 55/2004 Z.z. 

• V pripade odkanalizovania priestorov suterénu nehnuternosti resp. priestorov umiestnených 
pod ítrovtiou poklopov na VK je nut-16 v zmysle STN-EN 13564-1 tieto priestory zabezpečif 
vhodným zariadenim zabrailujúcim zaplaveniu z kanalizačných potrubi (napr. spatné klapky). 

• Lôžko hr. 150mm a obsyp hr. 300 mm nad potrubie pripojok musi bye zrealizovaný pieskom, 
resp. štrkopieskom s verkosťou zŕn max. 8 mm. 

• Nakorko bude KP a RŠ spoločná pre novostavbu RD na pozemku 13795/35 a RD na pozemku 
13795/26, bude potrebné k žiadosti o zriadnenie KP doložiť  pisomnú dohodu o spoločnom 
uživani kanalizačnej pripojky a RŠ medzi vlastnikmi nehnuternosti, ktori budú spoločnú 
kanalizačnú pripojku využivať. 

• Fakturácia vodného a stočnéhobude vykonávaná na zálclade osadeného hlavného fakturačného 
meradla v správe a majetku SEVAK, a.s. Žilina od dátumu realizácie pripojok. 
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• Samotné napojenie na verejný vodovod a splaškovú kanalizaciu je podmienen6 vybavenim 
žiadosti o zariadenie vodovodnej pripojky a Žiadosti o zriadenie kanalizačnej prfpojky a 
podpisom zmluvy na dodávku pitnej vody a odvedenia splaškovYch vôd. Tlačiva a potrebné 
informácie pre zriadenie VP poskytne prislušnY zamestnanec SEVAK, a.s. na Zákaznickom 
centre. 

• Stavebnik predzačatim zemnych prác požiada o vytýčenie podzemných vedenf, ktoré sa 
nachadzajú v záujmovom Uzemi (aj napájacie potrubia) a zabezpečf, aby pri realizácii VP a KP 
bola dodržaná STN 73 6005 pfi sUbehu a križovani VP a KP s ostatnými vedeniami. 

• Napojenie vodovodnej pripojky na verejnY vodovod vykonávajii pracovnici našej spoločnosti 
z materiálov použivanych v podmienkach našej spoločnosti. Vykonávať  zásahy na zariadeniach 
vodovodu nie je cudzim dovolené. Tieto zásahy môžu vykonávať  len osoby určené 
prevádzkovaterom vodovodu. 

• Pred zásypom vodovodnej a kanalizačnej pripojky požadujeme prizvať  našich pracovnfkov ku 
kontrole stavu vykonaných prác, umiestneniu vodomernej a kanalizačnej šachty. Celá 
kanalizená pripojka mug bye vybudovaná jako vodotesná. Slolšku vodotesnosti vykonať  
podra STN EN 1610.Tlakovd skiišku vodovodnej pripojky vykonať  podra STN EN 805). 

• V zmysle zákona Č. 442/2002Z.z. o verejnYch vodovodoch a verejnych kanalizáciách vlastnik 
vodovodnej a kanalizačnej pripojky je povinný zabezpečiť  opravy a iidržbu vodovodnej a 
kanalizačnej pripojky na vlastné náldady. 

16. Stavebnik je povinný dodržať  podmienky Okresného Aradu Čadca, pozemkovY a lesný odbor — 
podmienky na zabezpečenie ochrany pornohospodárskej pôdy uveden6 v rozhodnuti zo dim 
11.07.2018, Č. OU-CA-PLO-2018/009092-002: 
• Pornohospoddrsku pôdu zabrat' len v povolenom rozsahu tohoto rozhodnutia a zabezpečiť, aby 

nedošlo k zbytočnym škodám a k zhoršeniu prirodzenYch vlastnostf na prirahlych pozemkoch. 
• Pred začatim stavebnYch prác vykonať  skrYvku humusového horizontu pornohospodárskych 

pôd odnimaných natrvalo a zabezpečiť  ich hospodárne a íičelné využitie na záldade bilancie 
skrývky humusového horizontu, schválenej tymto rozhodnutim. 

• Zabezpečiť  záldadmi starostlivosť  o pornohospodársku pôdu odriatil tymto rozhodnutim až do 
realizácie stavby, najma pred zaburinenfm pozemkov a porastom samonáletu drevfn. 

• Ak v dôsledku použitia danej pornohospodárskej pôdy na výstavbu dôjde k poškodeniu okolitej 
pornohospodárskej pôdy, potom žiadater na vlastné náklady odstráni spôsobené škody a 
vykoná opatrenia smerujíice k obnoveniu a zachovaniu firodnosti pornohospodárskej pôdy. 

17. Stavebnymi prácami nezasahovať  do vlastnickych, prip. iných práv k pozemkom dotknutym 
stavbou bez silhlasu ich majitera, správcu, neprimerane obmedzovať  práva a právom chránené 
záujmy iičastnikov stuvebn6ho konania. 

18. Po ukončeni stavby je stavebnik povinny pozemky dotknuté stavbou uviesť  do pôvodného stavu a 
prfpadné vzniknuté škody uhradiť  vlastnikom resp. užívaterom podra všeobecnych predpisov o 
nálvade škody. 

19. Stavebnik je povinnY v zmysle zákona Č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospoddrnosti 
budov a o zmene a dopineni nielctor 'ych zákonov predložif ku kolaudicii stavby 
energeticky certifikát vypracovaný oprávnenou osobou. 

20. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: 

Parcela register "C" parc. 6. 13795/35 v katastrálnom dzemi Čadca — UP 
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Rozhodnutie o odriati pornohospodárskej pôdy pre fičel výstavby rodinného domu a garáže 
s celkovým navrhovaným záberom 428 m2  vydand Okresným úradom Čadca, odbor pozemkovy a 
lesný dria 11.07.2018, pod č.j. OU-CA-PLO-2018/009092-002. 

Projektovú dokumentáciu vypracoval: 

Gold project s.r.o., Okružná súp. Č. 689/5, 022 04 Čadca 

Rozhodnutie o námietkach tičastnikov konania: 

V priebehu stavebného konania neboli zo strany fičastnikov konania vmesené žiadne nimietky 
ani pripomienky. 

Podmienky dotknutych organov boli akceptované a sú zapracované do podmienok pre 
uskutočnenie stavby vo vyroku rozhodnutia. 

Stavba nesmie byt' začatá pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť  v zmysle § 52 
ods. 1 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. 

Stavebné povolenie stráca platnosť  ak do dvoch rokov odo dria nadobudnutia jeho 
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona. 

Odôvodnenie: 

Dria 07.06.2018 podali doc. Ing. Michal Varmus PhD., bytom Podzávoz 2714, 022 01 Čadca 
a MUDr. Zuzana Privarová, bytom Stred 946, 023 11 Zákopčie žiadosť  o vydanie stavebného 
povolenia na stavbu „Rodinny dom a garáž" na pozemku register "C" pare. Č. 13795/35 v katastrálnom 
územi Čadca; týmto driom bolo začaté stavebné konanie. 

Územné rozhodnutie o umiestneni predtnetnej stavby bolo vydané Mestom Čadca dria 
31.05.2018 pod č.j. VD/2371/2018/St. 

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania vgetkým známym fičastnikom konania a 
dotIcnutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podra ustanovenf § 61 ods. 2 stavebného zákona 
upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakorko pomery staveniska mu boli dobre 
známe a žiadosť  poskytovala dostatočný podklad pre riadne a sporahlivé posúdenie navrhovanej 
stavby. 

Zároveri stanovil lehotu 7 dni odo dria doničenia oznámenia, v ktorej Si mohli účastnici konania 
uplatniť  svoje námietky a pripornienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská. 

I'Mastnici konania: 

- 	doe. Ing. Michal Varmus, PhD., MUDr. Zuzana Privarová, Ing. Vladimir Golis, známi aj neznámi 
spoluvlastnici pozemkov 13795/34, 13795/1 v k.ú. Čadca, Gold project s.r.o., Čadca. 

Námietky účastnikov neboli v konani uplatnené. 

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konani preskúmal predloženú žiadosť  z hradisk 
uvedenych v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastnikmi konania a s doticnutymi orgátuni 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: 

- 	SSD a.s., Žilina, SEVAK, a.s. Žilina, Mesto Čadca. 
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Stavebný Urad zaistil vzájomný sUlad predložených stanovisk dotknutých orgánov a organizácif 
vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastnikov a správcov sietf 
technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto 
rozhodnutia. 

Projektová dokumentácia stavby spĺiia všeobecné technické požiadavky na výstavbu a 
podmienky fizemného rozhodnutia o umiestnenf predmetnej stavby. 

Stavebný find v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu 
stavebného povolenia stavby. Stavebný drad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto 
rozhodnutia. 

Poučenie o odvolani: 

Podra § 54 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani proti tomuto rozhodnutiu možno podat' 
odvolanie v lehote 15 dnf odo dfia jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský úrad v Čadci, 
Námestie slobody 30/ 

V zmysle § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom zneni je toto rozhodnutie 
preskfunaterné súdom po vyčerpanf riadnych opravných prostriedkov. 

FLO .eibe,  

.%
,a4 	 

/77  Ing. Milan IRA 
primator mesta 

 

Donal sa: 

Očastnici konania 
1. doc. Ing. Michal Varmus, PhD., Podzdvoz slap. 6. 2714, 022 01 Čadca 
2. MUDr. Zuzana Privarová, Stred súp. Č. 946, 023 11 Zákopčie 
3. Ing. Vladimir Golis, Okružná súp. Č. 689/5, 022 01 Čadca 
4. Gold project s.r.o., Okružná súp. Č. 689/5, 022 04 Čadca 

Ostatným fičastnikom konania známym aj neznámym vlastnikom pozemkov register "C" pare. 
6. 14277/1, register "C" parc. č. 14293/1 v katastrálnom fizemi Čadca sa rozhodnutie doručuje 
verejnou vyhláškou podra § 69 ods. 2 stavebného zákona, vyvesenfm rozhodnutia po dobu 15 dnf na 
úradnej tabuli Mestského Uradu v Čadci. 

Dotknuté orgány 
5. Msf.J Čadca, oddelenie livotného prostredia a odpadového hospodarstva 
6. Ms11 Čadca, refer& dopravy 
7. Okresný Urad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova slap. 6. 95, 022 01 Čadca 
8. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., 116rická cesta sfip. 6. 1960, 010 57 žilina 
9. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina 



MESTO  
-.6 1- 

Pečiatka a podpis orgánu, kťo-ry po 	senie a zvesenie 
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Toto rozhodnutie musi byt' vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklorn, posledný 
deň  lehoty vyvesenia je dňom doručenia. 

VYVESENt DŇA: 	 42   ZVESENt  

Poplatok: 

Správny poplatok podra zákona č. 145/1995 Z.z. o sprdvnych poplatkoch v zneni neskoršich predpisov 
pololky 60 pism. a ods. 1 vo výške 50.00 E, položky 60 pism. d ods. 1 vo výške 30.00 E, celkom 
80,00 E bol zaplatený. 

Tel.: 041/4332301-4 IČO: 313971 	Bankov6 spojenie: VUB, a.s., čadca 	E-mail: selcretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIČ: 2020552974 	Č. 6.: 7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadca.sk  
Adresa: Mestslcý 6rad čadca, Nimestie slobody 30, PSč: 022 01 
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