
MESTO eADCA 
Č. j.: VD/4557/2017/Ja 	 V Čadci Hid 16.11.2017 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný iarad prislušný podFa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o ilzemnom plánovanf a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), 
v spojenom dzemnom  a stavebnom konanf preskilmal podra § 37 a 62 stavebného zákona žiadost' o 
stavebné povolenie. ktorú clfía 16.06.2017 podal 

Rudolf Guifk, A. Hlinku 1453/43, 022 01 Čadca 

(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto preskúrnania vydáva podl'a § 39, 39a a 66 stavebného 
zákona 

stavebné povolenie 

v spojenom Uzemnom a stavebnom konani 

na stavbu 

Pristavba garáže 

(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 10990 v katastrálnom tízemi Čadca. 

Stavba obsahuje: 

projektová dokumentdcia rieši pristavbu garáže pre osobne motorove vc.)zidiá na pozemku register 
"C" pare. 6. 10990 v katastrálnom Azemf Čadca. Navrhovaná stavba bude nepodpivničend, 
prizemná. Pristavba garáže bude drevená stavba, hranolovej konštrukcie, pôdorysných rozmerov 
6,0 x 4,0 m, zastrešend bud pulto-v•ou strechou. Hlavný vstup buck zjeszvjceho zjazdu 
z miestnej komunikácie. Stavba nebude napojená na verejné rozvody inžinierskych sietf. 

Objektová skladba povol'ovanej stavby: 

- 	SO 01 -  pristavba garáže 

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujil tieto podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. č. 10990 v katastrálnom iazemf Čadca tak, 
ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý je silčasfou projektovej dokumentdcie a tvori 
prilohu tohto rozhodnutia. 
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2. Polohové a výškové pomery: 

prístavba bude pôdorysných rozmerov 6,0 x 4,0 m a bude umiestnená z južnej strany objektu: 

3,00 m od lumice s pozemkom parc.č. CKN 10991 
3,00 m od hranice s miestnou komunikáciou (parc.č. CKN 10932) 

porovndvacia rovina: ± 0,000 = firoveri podlahy 1.NP 

výška hreberia strechy : +4,500m od ± 0,000 

&oval upraveného terénu : -0,500 až -1,000 m od ± 0,000 

3. Napojenie stavby na inžinierske siete: 

stavba nebude napojená na rozvody inž. sietí 

4. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorn 
vypracoval Ing. Ján Vojtek, Májova 1144, 022 01 Čadca a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, 
prípadné zmeny nesma byt' uskutočnené bez predchádzajficeho povolenia stavebného firadu. 

5. Pri uskutočriovaní stavby je nutné dodržiavať  predpisy týkajrice sa bezpečnosti práce a 
technických zariadení, predovšetkým vyhlášky 6. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi savisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať  na ochranu 
zdravia a osôb na stavenisku. 

6. Pri stavbe budil dodržand ustanovenia vyhašky 6. 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 upravujil 
požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy. 

7. Počas výstavby budil dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočriovania stavieb 
v zmysle § 48 stavebného zákona. 

8. Dažd'ové vody zo stavby buda likvidované na pozemku stavebníka tak, aby nespôsobovali škody 
na susedných pozemkoch a nehnuternostiach. 

9. Stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov odo dria nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 

10. Podra § 75a ods. 1 stavebného zákona stavebný Arad uprišťa od vytýčenia stavby oprdvnenými 
osobami podra § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za srilad priestorovej polohy stavby 
s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá podra § 75a ods. 2 stavebného zákona 
stavebník. 

11. Stavebnik je povinný podra § 43i ods. 3 písm. c) stavebného zákona označiť  stavenisko 
s uvedením potrebných Adajov o stavbe a ričastníkoch výstavby. 

12. Stavebník pred začatím stavebných prác zabezpečí presné vytýčenie všetkých podzemných vedení 
a zariadení, ich pripadnú ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich 
správcov. 

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

14. Stavba bude uskutočriovaná svojpomocne. Stavebný dozor bude vykonávať  Ing. Ján Vojtek, 
Májova 1144, 022 01 Čadca Čadca a bude zodpovedný za odborné vedenie uskutočriovania 
stavby. 

15. Stavebník je povinný v srivislosti s výkonom stavebných prác na objekte udržiavať  v čistote 
miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistiť  po každom znečistení. V prípade 
ich poškodenia stavebnými strojmi je povinný tieto na vlastné náklady a okamžite uviesť  do 
pôvodného technického stavu. 
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16. Stavebnfkovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác slúžie iba 
pozemky, ktoré sú v jeho vlastnictve. V pripade potreby zásahu do verejných plôch a miestnej 
komunikácie v súvislosti so stavebnými prácami na predmetnej stavbe je stavebnik povinný pred 
realizáciou vyžiadat si súhlas MsÚ v Čadci, referát dopravy. 

17. Stavebnými prácami nezasahovať  do vlastnickych, prip. iných práv k pozemkom dotknutým 
stavbou bez salasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzovae práva a právom chránenč  
záujmy Ačastnikov stavebného konania. 

18. Po ukončeni stavby je stavebnik povinný pozemky dotknute stavbou uviese do pôvodričho stavu a 
pripadrič  vzniknuté škody uhradie vlastrúkom resp. uživaterom podra všeobecných predpisov o 
náhrade škody. 

19. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

Upozornenie: 

Stavebnč  povolenie stráca podra § 67 stavebného zákona platnose, ak sa s uskutočnenim stavby 
nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. 

So stavbou nesmie bye začaté, pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnose(§ 52 zákona 6. 
71/1967 Zb. o správnom konanf (správny poriadok) v znenf neskoršich predpisov). 

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

Odifivodnenie: 

DM. 16.06.2017 podal stavebnik Rudolf Gužik, bytom A. Hlinku 1453/43, 022 01 Čadca žiadosť  o 
vydanie stavebného povolenia na stavbu „Pristavba garáže" na pozemku register "C" parc. č. 10990 v 
katastrálnom územf Čadca.. Uvedeným dŕiom bolo začaté spojené Azemné a stavebnč  konanie. 

Stavebný Arad oznámil dňa 20.06.2017 začatie stavebného konania všetkýrn známym účastnikom 
konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný Arad podra ustanoveni § 61 ods. 2 
stavebného zákona upustil od Astneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakorko pomery 
staveniska mu boli dobre znárne a žiadose poskytovala dostatočný podklad pre riadne a Apiné 
posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň  stanovil lehotu 7 dni odo dňa doručenia tohto oznáinenia, 
v ktorej môžu Ačastnici konania uplatnif svoje námietky a pripomienky a doticnute orgány a 
organizácie svoje stanoviská. 

Zároveň  stavebný Arad upozornil Ačastnikov konania a dotknute orgány, že si svoje pripadné námietky 
a pripomienky k povorovanej stavbe meolu uplatnie na tunajšom stavebnom úrade najneskôr v určenej 
lehote, inak sa na ne nebude prihliadae. 

Stavebný Arad v uskutočnenom správnom konanf preskúmal predloženú žiadose z hradisk uvedených 
v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s Ačastnikmi konania a s dotknutými orgánmi a 
organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo uživanim nie sú ohrozene záujmy chránenč  stavebným 
zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. 

Stanoviska oznámili: 

- 	Okresný Arad Čadca - pozemkový a lesný odbor 

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. 
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Očastníci konania: 

- 	Rudolf Gužik, Marta Gužfková, Monika Jarábková, Ing. Ján Vojtek, vlastníci pozemku pare. 6. 
CKN 10988 v k.11. Čadca 

Námietky Ačastnikov neboli v konanf uplatnené. 

Projektová dokumentácia stavby spiŕia všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Umiestnenie 
stavby je v sillade so schválenou Azemnoplánovacou dokumentáciou. Stavebný Arad v priebehu 
konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stavebný frad 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 konani možno podat' 
odvolanie v lehote 15 dtif odo disia jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský Arad v Čadci, 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. V zmysle § 47 ods. 4 zákona 6. 71/1967 Zb. v platnom zneni je 
toto rozhodnutie preskítmaterné súdom po vyčerpanf riadnych opravných prostriedkov. 

ng. MÚ GURA 
prim ' or mesta 

Poplatok: 

Sprdvny poplatok podra zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znenf neskoršich predpisov 
položky 60 pism. f vo výške 20.00 E bol zaplatený. 

Priloha: 

- 	overená projektová dokumentácia 
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Toto rozhodnutie musí byt' vyvesenč  na tiradnej tabuli mesta na dobu 15 dní, posledný deň  
vyvesenia je dňom doručenia. 

Vyvesené  	4• ce0 4g 	 Zvesené dŕia: 	  

MESTO ČADCA 
-61- 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesen 	zvesenie rozhodnutia. 

Dorn& sa: 

Účastnici konania 
1. Rudolf GuEk, A. Hlinku súp. č. 1453/43, 022 01 Čadca 
2. Marta Gužiková, A. Hlinku súp. č. 1453/43, 022 01 Čadca 
3. Monika Jardbková, M. R. Štefánika súp. č. 2507/5, 022 01 Čadca 
4. Ing. Ján Vojtek, Májova súp. č. 1144, 022 01 Čadca 
5. vlastnici pozemku parc. č. CKN 10988 v k.ú. 'Čadca - doručuje sa verejnou vyhláškou podra § 69 
stavebného zákona 

Dotknuté orgány 
6. Olcresný úrad Čadca, pozeinkový a lesný odbor, Palárikova súp. 6. 95, 022 01 Čadca 

Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971 	Bankovč  spojenie: VOB, a.s., Č:adca 	E-mail: sekretariat@rnestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIt: 2020552974 Z. 6.: 7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadca.sk  
Adresa: Mestský Arad Cadca, Námestie slobody 30, PSC: 022 01 
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