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MES TO Č ADCA 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca  

Č. j.: VD/973/2018/Ja 	 V Čadci dňa 07.03.2018 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný ilrad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o íizemnom plánovani a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znenf neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), 
v spojenom íizemnom a stavebnom konanf preskilmal podra § 37 a 62 stavebného zákona žiadosf o 
stavebné povolenie, ktorú &la 29.01.2017 podali 

Miroslava Drahoňová, Okružná 152/46, 022 04 Čadca, 
Jaroslav Svancár, Okružná 153/56, 022 04 Čadca 

(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto presktImania vydáva podra § 39, 39a a 66 stavebnčho 
zákona 

stavebné povolenie 

v spojenom tízemnom a stavebnom konani 

na stavbu 

Garáž 

(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 8843/1 v katastrálnom fizemf Čadca. 

Stavba obsahuje: 

projektová dokumentácia rieši výstavbu garaže pre osobné motorové vozidlo na pozemku register 
"C" pare. č. 8843/1 v katastrálnom íizemi Čadca. Navrhovaná stavba bude nepodpivničená, 
prizemná. Garáž bude murovaná stavba pôdorysných rozmerov 9,20 x 5,32 m, zastrešená bude 
pultovou strechou. Hlavny vstup bude z jestvujíiceho zjazdu z miestnej komunikácie. Stavba 
nebude napojená na verejné rozvody inžinierskych sietf. 

fižitková plocha garáže: 36,71 m2  

Objektová skladba povol'ovanej stavby: 

- SO 01 - garáž 

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" pare. 6. 8843/1 v katastrálnom území Čadca tak, 
ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý je síičasfou projektovej dokumentácie a tvori 
prilohu tohto rozhodnutia. 
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2. Polohové a výškové pomery: 

stavba bude p6dorysných rozmerov 9,20 x 5,32 m a bude umiestnená : 

0,00 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 8897/2 
0,00 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 8898/1 

porovnávacia rovina: ± 0,000 = troveň  podlahy 1.NP 

výška hrebeňa strechy : + 3,300 m od ± 0,000 

troveň  upraveného terénu : -0,100 mod ± 0,000 

3. Napojenie stavby na inžinierske siete: 

stavba nebude napojená na rozvody inž. sieti 

4. Stavba bude uskutočnena podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konani, ktort 
vypracoval Ing. Peter Časnocha, Čierne 739, 023 13 Čierne a ktorá je prilohou tohto rozhodnutia, 
pripadné zmeny nesmit byť  uskutočnené bez predchadzajtzeho povolenia stavebného tradu. 

5. Pri uskutočňovani stavby je nutné dodržiavať  predpisy týkajtce sa bezpečnosti práce a 
technických zariadeni, predovšetkým vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi stvisiacich a 
podrobnosti o odbornej sp6sobilosti na výkon niektorých pracovných činnosti a dbať  na ochranu 
zdravia a os6b na stavenisku. 

6. Pri stavbe budti dodržand ustanovenia vyhlášky Č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujt podrobnosti 
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách 
na stavby užívand osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientacie, ktoré upravujú 
požiadavky na uslcutočnenie stavieb a prislušnd technické normy. 

7. Počas výstavby budt dodržand všeobecné technické požiadavky na uskutočňovania stavieb 
v zmysle § 48 stavebného zákona. 

8. Dažd'ové vody zo stavby buck' likvidované na pozemku stavebm'ka tak, aby nesp6sobovali škody 
na susedných pozemkoch a nehnuternostiach. 

9. Stavba bude dokončená najnesk6r do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 

10. Podra § 75a ods. 1 stavebného zákona stavebný Arad upaťa od vytýčenia stavby oprávnenými 
osobami podra § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za stlad priestorovej polohy stavby 
s dokumentáciou overenou v stavebnom konani zodpoveda podra § 75a ods. 2 stavebného zákona 
stavebnik. 

11. Stavebnik je povinný podra § 43i ods. 3 pism. c) stavebného zákona označiť  stavenisko 
s uvedenim potrebných fidajov o stavbe a fičastnikoch výstavby. 

12. Stavebnik pred začatim stavebných prác zabezpeči presné vytýčenie všetkých podzemných vedett 
a zariadeni, ich pripadnn ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich 
správcov. 

13. Stavebta je povirmý oznámiť  stavebnému tradu termin začatia stavby. 

14. Stavba bude uskutočňovaná dodávatersky. Stavebnik je povinný nahlásiť  stavebnanu tradu 
zhotovitera stavby najnesk6r pred začatim stavby. Za odborné vedenie uskutočŕiovania stavby 
bude zodpovedný zhotoviter. 

15. Stavebnik je povinný v siwislosti s výkonom stavebných pr.& na objekte udržiavať  v čistote 
miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistiť  po každom znečisteni. V pripade 
ich poškodenia stavebnými strojmi je povinný tieto na vlastné náldady a okamžite uviesf do 
p6vodného technického stavu. 
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16. Stavebriikovi budú ako plochy zariadenia stavendska počas realizácie stavebnych prdc slúžiť  iba 
pozemky, ktoré sú v jeho vlastnictve. V pripade potreby zásahu do verejných plôch a miestnej 
komunikdcie v súvislosti so stavebnými prdcami na predmetnej stavbe je stavebnik povinny pred 
realizáciou vyliadať  Si súhlas Ms0 v Čadci, referát dopravy. 

17. Stavebnymi prácami nezasahovať  do vlastnickych, prip. inych práv k pozemkom dotknutým 
stavbou bez súhlasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzovať  práva a právom chránené 
zdujmy tičastnikov stavebného konania. 

18. Po ukončeni stavby je stavebnik povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť  do pôvodného stavu a 
pripadné vzniknuté škody uhradiť  vlastnikom resp. uživaterom podra všeobecných predpisov o 
náhrade škody. 

19. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

Spôsob doterajgieho využitia pozemkov: 

- CKN 8843/1 —UP  

CKN 8843/2 —UP 

Stanovisko k pripravovanému zámeru stavby „Garáž" na pornohospodárskej pôde v katastrá1nom 
územi Čadca na pozemkoch parc. Č. CKN 8843/1, 8843/2 vydal Okresny úrad Čadca — pozemkovy 
a lesn 'y odbor dfia 01.02.2018 pod Č. OU-PLO-2018/002384-002. 

Upozornenie: 

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

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

Umiestnenie stavby je v súlade s platnou územnoplánovacoui dokumentáciou — Územnym plánom 
Mesta Čadca. 

Odlivodnenie: 

Dfia 29.01.2017 podal stavebnik Miroslava Drahofiovd, bytom Okružná 152/46, 022 04 Čadca a 
Jaroslav Svancár, bytom Olcružná 153/56, 022 04 Čadca žiadosť  o vydanie stavebného povolenia na 
stavbu „Gardž" na pozemku register "C" parc. č. 8843/1 v katastrálnom územf Čadca. Uvedeným 
&tom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. 

Stavebny úrad oznámil dfia 07.02.2018 začatie stavebného konania všeticým mdmym fičastrukom 
konania a dotknutym orgánom a organizáciám. Na prerokovanie žiadosti stičasne nariadil ústne 
pojednávanie spojené s miestnym zisťovanim na 06.03.2018, o vysledlcu ktorého bol spisany záznam. 

Zároveli stavebný úrad upozornil fičastnikov konania a dotknuté orgány, že si svoje pripadn6 ndmietky 
a pripomienky k povorovanej stavbe môžu uplatniť  na tunajšom stavebnom tirade najneskôr na tomto 
pojednávani, inak sa na ne nebude prihliadať. 
Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konani preslannal predloženú žiadosť  z hradisk uvedenych 
v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastnikmi konania a s dotknutými organtni a 
organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívanim nie sú ohrozené záujmy chránené stavebnym 
zákonom, predpismi vydanymi na jeho uskutočnenie a osobitnymi predpismi. 

Stanoviska oznámili: 

- 	Okresný úrad Čadca - pozeinkový a lesný odbor 
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Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovisk dotknutých orgánov a organizácif 
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastnikov a správcov pre 
napojenie do sietf technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto 
rozhodnutia. 

Účastnici konania: 

- 	Miroslava Drahoriová, Jaroslav Svancár, Ing. Peter Časnocha, Mária Latková, Ing. Slavko 
Marejka, Ing. Elena Marejková, Ing. Pavel Skereri, Mária Škereriová, vlastnici pozemku parc. č. 
CI(N 8897/2 v k.ú. Čadca 

Námietky účastnikov neboli v konani uplatnené. 

Projektová dokumentácia stavby spiria všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Umiestnenie 
stavby je v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. Stavebný úrad v priebehu 
konania nezistil d6vody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stavebný úrad 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 konanf možno podat' 
odvolanie v lehote 15 dni odo dria jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský úrad v Čadci, 
Ndmestie slobody 30, 022 01 Čadca/. V zmysle § 47 ods. 4 zákona 6. 71/1967 Zb. v platnom znenf je 
toto rozhodnutie preskúmaterné súdom po vyčerpani riadnych opravných prostriedkov. 

ng. Mi/i GURA 
prim r mesta 

Poplatok: 

Správny poplatok podra zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskoršich predpisov 
položky 60 pism. d ods. 1 vo výške 30.00 E bol zaplatený. 

- 	overená projektová dokumentácia 
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Toto rozhodnutie musi bye vyvesené na firadnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledny (Jeri 
vyvesenia je (Mom doručenia. 

/•1-.-S 	.209   Vyvesené 	 Zvesené dŕia: 	  

MESTO tADC.i 

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

Doruči sa: 

Očastnici konania 
1. Miroslava Drahofiová, Okružná stip. Č. 152/46, 022 04 Čadca 
2. Jaroslav Svancár, Olcružná súp. Č. 153/56, 022 04 Čadca 
3. Ing. Peter Časnocha, Čieme súp. Č. 739, 023 13 Čieme /projektant/ 
4. Maria Latková, U Kadlubca sdp. Č. 1830, 022 01 Čadca 
5. Ing. Slavko Marejka, Vyšný koniec súp. Č. 280, 023 54 Turzovka 
6. Ing. Elena Marejková, Vyšný koniec sdp. č. 280, 023 54 Turzovka 
7. Ing. Pavel Škerefi, Kukučinova súp. Č. 42, 022 01 Čadca 
8. Mária Škereňová, Kukučfnova sAp. Č. 42/30, 022 01 Čadca 
9. vlastnici pozemku parc. 6. CKN 8897/2 v k.11. Čadca - doručuje sa verejnou vyhláškou podra § 69 
stavebného zákona 

Dotknuté orgány 
10. Okresný Arad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. Č. 95, 022 01 Čadca 

Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971 	Bankové spojenie: VOB, a.s., Čadca 	E-mail: sekretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIt: 2020552974 Č. 0.: 7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadca.sk  
Adresa: Mestslcý úrad tacks, Namestie slobody 30, PSt: 022 01 
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