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CADCAEM
Č. j.: VD/1307/2014/St " V Čadci dňa 29.04.2014

STAVEBNÉ }ľOVOlXENIE

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podl'a § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný
zákon"), v spojenom územnom a stavebnom konaní pres~wnal .podľa § 37 a 62 stavebného zákona
žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 26.02.2014 podal

Peter Jašurek, Podzávoz 401, 022 01 Čadca,
Ing. Lenka Jašurková, Čadečka 1429, 022 01 Čadca

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podl'a § 39, 39a a 66 stavebného
zákona a § 4 a 10 vyhlášky č. 453/2000 Za; ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona "

stavebné povolenie

v spojenom územnom a stavebnom konaní

na stavbu

Rodinný dom
na pozemku register "C" parc. č. 13795/9 v katastrálnom území Čadca.

Stavba obsahuje:

Projektová dokumentácia rieši výstavbu rodinného domu a prístrešku pre parkovanie osobného
motorového vozidla. rodinný dom je navrhovaný ako nepodpivničený, s prízemím a obytným
podkrovím. Zastrešený bude sedlovou strechou. Prístup k navrhovanej stavbe je po jestvujúcej
miestnej komunikácii. Stavba bude napojená na el. energiu novonavrhovanou prípojkou z jestvujúcich
verejných rozvodov, odkanalizovaný do verejnej kanalizácie vedenej v miestnej komunikácii,
zásobovanie vodou vodovodnou prípojkou z verejného vodovodu vedeného v miestnej komunikácii.
Prístrešok pre osobné motorové vozidlo bude pozostávať z drevených hranolov, bez opláštenia,
zastrešený bude sedlovou strechou.

Technické údaje stavby:
Podlahová plocha: 147,06 m2

Obytná plocha: 86,60 m2

Objektová skladba povol'ovanej stavby:
1. Rodinný dom
2. Elektrická NN prípoj ka
3. Vodovodná prípoj ka
4. Kanalizačná prípoj ka
5. Prístrešok pre osobné motorové vozodlo
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Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. Č. 13795/9 v k.ú. Čadca podľa situácie,
ktorá je súčasťou PD a tvorí prílohu tohto rozhodnutia.

2. Polohové a výškové pomery (vid priložená situácia umiestnenia stavby):
Rodinný dom:

• stavba RD bude pôdorysných rozmerov 12,0 x 7,6 m,
umiestnená bude: 2,0 m od hranice s pozemkom p.č. C KN 13795/15

2,59 m od hranice s pozemkom p.č. C KN 13795/1
13,050 m od hranice smiestnoukomunikáciou p.č. C KN 8589

• porovnávacia rovina ± 0, 000 m= "úI6v~ií ·p·odiány:,:p·rízemia= + 0,250 m od úrovne
upraveného terénu, . ..,

• výška hrebeňa strechy: + 7,025 mod ± O,OOOm
• výška rímsy: od + 3,735 m od ± 0,000 m

Prístrešok:
• stavba prístrešku bude pôdorysných rozmerov 3,,6x 4,6 ID,

umiestnená bude: 1,0 m od hranice s pozeIhKbfu p.č:·C KN 13795/15
4,745 m od hranice s miestnou komunikáciou p.č. C KN 8589

• porovnávacia rovina ± 0, 000 m = úroveň podlahy prístrešku,
• výška hrebeňa strechy: + 3,444 m od ± O,OOOm
• výška rímsy : od + 2,550 mod ± 0,000 m

3. Napojenie stavby na inžinierske siete:
• zásobovanie vodou - z verejného vodovodu vedeného v miestnej komunikácii podľa PD

odsúhlasenej správcom SEV AK, a.s., Žilina dňa 24.02.2014' a overenej v tomto konaní.
• odkanalizovanie - do splaškovej kanalizácie vedenej v miestnej komunikácii podľa PD·

odsúhlasenej správcom SEVAK, a.s., Žilina dňa 24.02.2014 a overenej v tomto konaní.
• elektrická energia - káblovou prípojkou z jestvujúcej NN siete podľa PD odsúhlasenej

správcom SSE, a.s. Žilina dňa 05.02.2014
• vykurovanie - ústredné - zdroj tepla bude teployodný kotol so splyňovaním na spaľovanie

pevného paliva o maximálnom menovitom tepelnom príkone 25 kW. Súhlas na stavbu malého
zdroja znečisťovania ovzdušia vydaný Mestom Čadca dňa 17.02.2014, č.j.
ŽP-90712014/MZZO-PS.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená' podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom
v spojenom územnom a stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických nariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

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

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

5. Odpad vzniknutý počas realizácie stavebných prác likvidovať v zmysle zákona o odpadoch, ku
kolaudácii stavby je stavebník povinný dokladovať množstvo vzniknutého odpadu a zákonný
spôsob jeho likvidácie.
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6. Dažďové vody zo stavby budú likvidované na pozemku stavebníka tak, aby nespôsobovali škody
na susedných pozemkoch a nehnuteľnostiach.

7. Stavebník je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť stavebný
denník a tento predložiť stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.

8. Na stavbu budú použité stavebné výrobky splňajúce podmienky osobitných predpisov.

9. Podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie
stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické
činnosti. . ....•. '_., ,.'

10. Stavebník je povinný označiť stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch
výstavby - § 43i ods. 3 písm: bl stavebného zákona.

11. Stavebník pred začatím stavebných prác zabezpečí presné vytýčenie všetkých podzemných vedení
a zariadení, ich prípadnú ochranu podľa platných .noriem a predpisov za odborného dozoru ich
správcov. , ',

12. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.

13. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný nahlásiť stavebnému úradu
zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia výberového konania.

14. Vjazd z miestnej komunikácie u Poláka, pozemok C KN 8589 v k.ú. Čadca na pozemok C KN
13795/9 v k.ú. Čadca bude zriadený za dodržania týchto podmienok:'

• povrchové vody zo spevnenej plochy vjazdu likvidovať na vlastnom pozemku tak, aby
nevytekali na miestnu komunikáciu,

• vjazd zrealizovať podľa projektovej dokumentácie overenej v spojenom územnom a stavebnom
konaní,

• zachovať jestvujúci odvodňovací systém kornunikácje,
• vjazd napojiť v nivelete jestvujúcej komunikácie.

15. Stavebník je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prác na objekte udržiavať v čistote
miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistiť po každom znečisteni. V prípade
ich poškodenia stavebnými strojmi je povinný tieto na vlastné náklady a okamžite uviesť do
pôvodného technického stavu. '

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 a miestnej komunikácie v súvislosti s výstavbou RD 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 majiteľa, 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
prípadné vzniknuté škody uhradiť vlastníkom resp. užívateľom podľa všeobecných predpisov o
náhrade škody.
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19. Stavebník je povinný v zmysle zákona Č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárne.
budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložiť ku kolaudácii stavb)
energetický certifikát vypracovaný oprávnenou osobou.

20. Povolená stavba podlieha kolaudácii.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:

C-KN 3012/2, 3012/3 - trvalé trávne porasty
Rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy pre účel výstavby rodinného domu

s navrhovaným celkovým záberom 305 m2 -vydanéOkresným ..úradom Čadca, odbor pozemkový a
lesný dňa 23.04.2014, pod č.j. OU-CA-PLO:-2014/0046·1-"ôó·4.<. :.~:

Projektovú dokumentáciu vypracoval:

Ing. Radoslav Hetflajš, Vysoká nad Kysucou č. 365,023 55 Vysoká nad Kysucou
..• ,-.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu spojeného územného a stavebného konania neboli zo strany účastníkov konania
vznesené žiadne námietky ani pripomienky.

Podmienky dotknutých orgánov sa boli akceptované a sú zapracované do podmienok pre
uskutočnenie stavby vo výroku rozhodnu~ia.

Stavba nesmie byť začatá pokiaľ 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 dňa nadobudnutia jeho
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona.

Umiestnenie stavby nie je v kolízii s platným úZ~ID11ýmplánom Mesta Čadca.

Odôvodnenie:

Dňa 26.02.2014 podali Peter Jašurek, bytom Podzávoz 401, 022 Ol Čadca a Ing. Lenka
Jašurková, bytom Čadečka 1429, 022 Ol Čadca žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a stavebného
povolenia na stavbu "Rodinný dom" na pozemku register "C" parc. č. 13795/9 v k.ú. Čadca.
Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Tunajší stavebný úrad, na základe doručenej žiadosti oznámil v zmysle § 36 a § 61 stavebného
zákona všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie spojeného územného
a stavebného konania a nariadil na prerokovanie žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním na deň 30.03.2014, o jeho výsledku bola spísaná zápisnica.

Účastnici konania boli v oznámení upozornení, že svoje prípadné námietky a pripomienky
k stavbe môžu uplatniť na stavebnom úrade pred dňom ústneho pojednávania, najneskôr však na
ústnom pojednávaní, inak sa nebude na ne prihliadať.

Známym aj neznámym spoluvlastníkom pozemku parc.č. C KN 13795/1 v k.ú. Čadca bolo
oznámenie o začatí konania doručované verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona
vyvesením oznámenia po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.

..•.
•
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J- Stavebníci ku dňu ústneho pojednávania nepredložili stavebnému úradu vyňatie pôdy pod
- navrhovanou stavbou rodinného domu z PPF. Do zápisnice z ústneho pojednávania bolo uvedené, že

stavebníci rozhodnutie o odňatí stavebnému úradu doručia v lehote do 7 dní. Pretože rozhodnutie o
odňatí nebolo stavebnému úradu doručené, stavebný úrad vyzval dňa 07.04.2014 stavebníkov na jeho
doplnenie.

Do doby doplnenia žiadosti, Mesto Čadca konanie v súlade s § 29 ods. 1 zákona Č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v platnom znení konanie prerušilo.

Stavebníci boli upozornení, že prípade, ak žiadosť nebude v stanovenej lehote doplnená, Mesto
Čadca konanie podľa § 60 ods. 2 písm. c) stavebného zákona zastaví.

Žiadosť bola doplnená dňa 25.04.2014. . ~ '- .
. l;'>" .,..... • . .••••... - .-~. •

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk
uvedených v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými
orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené
stavebným zákonom, predpismi vydanými najeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenies-požiadaviek vlastníkov a správcov pre
napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahmul do podmienok tohto
rozhodnutia.

Zo strany účastníkov konania neboli v priebehu spojeného územného a stavebného konania
vznesené žiadne námietky ani pripomienky.

Dokumentácia spÍňa základné požiadavky na stavby stanovené § 43d a § 47 stavebného
zákona.

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto
rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní:

Podl'a § 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní- proti tomuto rozhodnutiu možno podať
odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Čadca ladresa: Mestský úrad v Čadci,
Námestie slobody 301 .

V zmysle § 47 ods. 4 zákona Č. 71/1967 Zb. v platnom znení je toto rozhodnutie
preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Príloha:

situácia umiestnenia stavby
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Doručí sa:

Účastníci konania
1. Peter Jašurek, Podzávoz súp. Č. 401, 022 01 Čadca
2. Ing. Lenka Jašurková, Čadečka súp. Č. 1429,02201 Čadca
3. Ing. Radoslav Hetflajš, Vysoká nad Kysucou súp. Č. 365, 023 55 Vysoká nad Kysucou
4. Jozef Jašurek, Podzávoz súp. Č. 3018, 022 01 Čadca
5. Lucia Jašurková, Podzávoz súp. Č. 3018, 022 01 Čadca

Ostatným účastníkom konania - známym aj neznámym spoluvlastníkom pozemku p.č. CKN
13795/1 v k.ú. Čadca sa toto rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4 stavebného
zákona. Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobul S'dní naúradnejtabuli Mestského úradu v Čadci.

Dotknuté orgány
6. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. Č. 95, 022 01 Čadca
7. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960,01057 Žilina
8. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp.ič. 2927/8, 010 47 Žilina

~/.~::,:;.{;.;

Ostatní
9. MsÚ Čadca, referát dopravy
10. MsÚ Čadca, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný
deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENÉ DŇA: ..,}~ ..}: ..!.!!'1. ZVESENÉ DŇA:' ~ .

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky
60 písm. a ods. 1 a pol. 60 písm. d) ods. 5 vo výške 80.00 € bol zaplatený.

Tel.: 041/4332301-4 IČO: 313971 Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca E-mail: sektretariat@mestocadca.sk
Fax: 041/4302218 DIČ: 2020552974 Č. ú.: 7224-322/0200 Internet: www.mestocadca.sk
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 01



SITUACIA

-~
~({,5\',

(:l, ,.
) .;>

~~
~ď)o

;<.D",,:X)
\) .>

'1:J'v\j'0\)

\ // ~~

'6'i;,\j~\'i;,
\/ \\

!0\j~

/
~'6'i;,\jtJ.

~ď)\"
o

LEGENDA:

SP

SOl
S02

SD3
S04

HRANICA POZEMKU

OPLOTENIE POZEMKU

ROZVOD El, N,N, SIEŤ

ROZVOD El, V,N, SIEŤ

ROZVOD Sl,

KANALIZACNE POTRUBIE
ROZVOD VER, PLYNOVOD

PRIPOJKA Pl YNU

TV VEDENIE

VEREJNY VODOVOD

VODOVODNA PRIPOJKA

RODINNY DOM 91 M2
SPEVNENE PLOCHY 29M2

OPLOTENIE 200M
GARAŽOVE STATIE 17M2

ejq'»''o,

\'>,
~ď)\o

\V
~~\(:l

Stavebfió cl ltw!':-:~óOIOUiliIóda, s.r.o
023 55 Vysoká Mld ~y5UCOU L 365

6P2;,M~;?;6 CD
0/1
'Vj

I

číslo výkresu

Pred započatim výkopových prác je potrebné vytýčiť všetky
podzemné inžín. siete ich správcami! V miestach križovania robiť
výkop ručne I
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stavebník : PETER JAŠUREK S MANLELKOU

PODZÁVOZ 401, 02201 ČADCA

autor ING,RADOSLAV HETFLAJŠ

nózov stavby: NOVOSTAVBA RODINNt:HO DOMU

miesto stavby: č, p, 13795/9, K,Ú, ČADCA

zodo, oroiektant ' ING,RADOSLAV HETFLAJŠ

2x A4
vypracoval : ING,RADOSLAV HETFLAJŠ
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