
MES TO CADCA 
Namestie slobody 30, 022 01 Čadca 

Č. j.: VD/1037/2019/Ja 	 V Čadci dňa 25.03.2019 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o tzemnom plánovani a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znenf neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), 
v spojenom tzemnom a stavebnom konanf presktmal podra § 37 a 62 stavebného zákona žiadosf o 
stavebné povolenie, ktort dim 08.02.2019 podal 

Vladimir §tetiar, Okružná 153/52, 022 04 Čadca 

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

stavebné povolenie 

v spojenom tizemnom a stavebnom konaní 

na stavbu 

Rodinný dom 

(d'alej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 12286, 12287 v katastrálnom tzemi Čadca. 

Stavba obsahuje: 

Projektová dokumentácia rieši výstavbu rodinného domu na pozemkoch register "C" parc. č. 
12286, 12287 v katastrálnom fizemi Čadca. Navrhovaný rodinný dom bude čiastočne 
podpivničený, s jedným nadzemným podlažim . Jedná sa o murovant stavbu , celkových 
pôdorysných rozmerov 13,0 x 14,2 m, zastrešená bude valbovou strechou. Hlavný vstup do objektu 
bude zo západnej strany. Vjazd bude z miestnej komunikácie. Napojenie stavby na eleIctrickú 
energiu a vodovod bude riešené navrhovanými pripojkami z verejných rozvodov. Odkanalizovanie 
bude do navrhovanej žumpy. 

tžitková. plocha RD: 	139,50 m2  

obytná plocha RD: 	69,70 m2  

Objektová skladba povorovanej stavby:  

SO 01 - rodinný dom 	 SO 02 - el. NN pripojka 	SO 03 - vodovodná pripojka 
SO 04 - kanal. prfpojka a žumpa 	SO 05 - oporný múr 
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Pre umiestnenie a uskutoč'nenie stavby sa ur&ljti tieto podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch register "C" parc. č. 12286, 12287 v katastrálnom itzemi 
Čadca tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý je stIčasťou projektovej dokumentácie 
a tvori prilohu tohto rozhodnutia. 

2. Polohové a výškové pomery: 

stavba bude celkových pôdorysných rozmerov 13,0 x 14,2 m a bude tuniestnená : 

2,0 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 12288 
4,2 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 12289 
10,5 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 12285 
3,0 m od hranice s miestnou komunikáciou (pozemkom parc.č. CKN 12270/1) 

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

vyška hrebeila strechy : + 5,250 m od ± 0,000 

&oven' upraveného terénu : -0,150 m až -2,600 mod ± 0,000 

3. Napojenie stavby na inžinierske siete: 

- 	zásobovanie vodou -je riešené navrhovanou vodovodnou pripojkou z verejného vodovodu, podra 
PD odsithlasenej správcom siete SEVAK, a.s. &la 13.03.2019 pod Č. 019005746 

odvádzanie splaškových vôd - je riešené do navrhovanou nepriepustnej žumpy na pozemku 
stavebnika 

napojenie na elektrickii energiu - je riešené navrhovanou el. NN pripojkou podra PD odsíthlasenej 
správcom siete Stredoslovenská distribučna, a.s. dila 07.02.2019 pod Č. 4300104355/37 

vykurovanie — rodinný dom bude vykurovaný kotlom na pevné palivo tuniestneným v tech. 
miestnosti na 1.PP, dopinkovým zdrojom tepla bude krb umiestneny v obyvacej izbe, 	na 
zriadenie MZZO vydalo mesto Čadca &la 11.03.2019 pod č. 2P-1050/2019/MZZO-PS 

4. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konani, ktorn 
vypracoval Ing. Ján Vojtek, Májova 1144, 022 01 Čadca a ktorá je prilohou tohto rozhodnutia, 
pripadné zmeny nesnui byt' uskutočnené bez predchadzajnceho povolenia stavebného uradu. 

5. Pri uskutočliovani stavby je nutné dodržiavať  predpisy týkajnce 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 sítvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činnosti a dbat' na ochranu 
zdravia a osôb na stawnisku. 

6. Pri stavbe budít dodržané ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o všeobecných technických požiadavkach na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách 
na stavby užívand osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ktoré upravujú 
požiadavky na uskutočnenie stavieb a prislušné technické normy. 

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

8. Stavba bude dokončená najneskôr do 5 rokov odo dfia nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 

9. Na stavbu buck' použité stavebné výrobky, ktoré spĺiiajú podmienky osobitných predpisov. 

10. Stavebnik zabezpečf vytýčenie priestorovej polohy povorovanej stavby oprávnenym subjektom. 

11. Stavebnik je povinny podra § 43i ods. 3 pfsm. c) stavebného zákona označiť  stavenisko 
s uvedenim potrebných Adajov o stavbe a fičastnikoch výstavby. 
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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 uskutočhovaná svojpomocne. Stavebný dozor bude vykonávať  Ing. Ján Vojtek, 
Máj ova 1144, 022 01 Čadca bude zodpovedný za odborné vedenie uskutočriovania stavby. 

15. Dodržať  podmienky SEVAK, a.s. uvedené v stanovisku 6. 019005746 zo Ma 13.03.2019: 

- 	Cez záujmové parc. č. 12286, 12287 v k.ú. Čadca neprechádzajú podzemné vedenia verejného 
vodovodu a verejnej kanalzácie v správe SEVAK a.s. 

Stavebník pred zahájením zemných prác požiada o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa 
nachádzajú v záujmovom fizerní (aj napájacie potrubie). Pri realizácii VP dodržať  STN 73 6005 pri 
súbehu a križovaní VP s ostatnými vedeniami 

Potrebu pitnej vody pre zásobovanie objektu zabezpečíme iba do kapacity vodovodnej siete 
a tlakových pomerov v danej lokalite. Podmienka platí tiež pri použití tlakových splachovačov 
a iných tlakových vnútorných zdravotechnických zariadení. 

Vodovodnú prípojku žiadame vybudovať  z rúr HDPE 100, SDR 11, PN16, D 32x3,0 mm (DN 25 
mm). VP viesť  v jednotnom stúpaní smerom k nehnuternosti v sklone min. 0,3% v nezarnizajúcej 
hlbke. 

Fakturačný vodomer a navŕtavad pás dodá naša spoločnosť. Vodomer bude osadený vo 
vodomemej zostave na ráme typ SEVAK, a.s. 

Lôžko hr. 150 mm a obsyp hr. 300 mm nad potrubie prípojok musí byť  zzrealizovaný pieskom 
resp. štrkopieskom s verkosťou zŕn max. 8 mm. 

Na potrubie VP odporúčame uložiť  vyhradávad vodič  typ CYKY 2x2,5mm2, resp. AYKY 
2x4mm2. Vodič  vyviesť  do traťových šupátok až k poklopom s dostatočnou vôrou. Napojenie na 
jestvujúci vodič  musí byť  vlhkotesné (použiť  zmršťovaciu páásku). 

S odkanalizovaním do nepriepustnej žumpy sailasíme. K technickému riešeniu nemáme 
pripomienky, nakorko objekt žumpy nebude napojený na naše inžinierske siete a nebude ani 
v našej správe. 

Do doby napojenia na verejnú kanalizáciu je potrebné obsah žumpy zneškodŕiovať  prostredníctvom 
autorizovaných prepravcov nebezpečného odpadu na ČOV a to v súlade so zákonom o odpadoch. 
Vývoz splaškových odpadových vôd fekálnym vozidlom Vám cez objednávku môže vykonať  aj 
naša organizácia. 	• 

Samotné napojenie na verejný vodovod a splaškovú kanalizáciu je podmienené vybavenim 
Žiadosti o zriadenie vodovodnej a podpisom zmluvy na dodávku pitnej vody.  . 

Fakturácia vodného bude vykonávaná na základe osadeného hlavného fakturačneho meradla 
v správe a majetku SEVAK a.s. Žilina od dátumu realizácie prípojky. 

Napojenie VP na verejný vodovod vykonávajú pracovníci našej spoločnosti z materiálov 
používaných v podmienkach našej spoločnosti. Vykonávať  zásahy na zariadeniach verejného 
vodovodu a nie je cudzím dovolené. Tieto zásahy môžu vykonávať  len osoby určené 
prevádzkovaterom vodovodu. 

K termínu realizácie vodovodnej prípojky musí mat' žiadater vybudovanú prípojku vo vzdialenosti 
cca 1 - 1,5 m od miesta napojenia na verejný vodovod. 

Tlakovú skiišku vodovodnej prípojky zrealizovať  podra STN EN 805. 
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- 	V zmysle zákona 6. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách § 4 ods. 7 a 8 vlastnik 
vodovodnej pripojky je povinný zabezpečif opravy a Adržbu vodovodnej pripojky na vlastné 
náklady 

16. Dodržať  podmienky Mesta Čadca uvedené v stanovisku 6. VD/Z.č. 6883/2019/Gns zo dňa 
12.03.2019: 

Povrchové vody zo spevnenej plochy vjazdu likvidovať  na vlastnom pozernku zak, aby nevytekali 
na miestnu komunikáciu. 

Vjazd zrealizovať  podra projektovej dokumentácie overenej v spojenom územnom a stavebnom 
konani. 

- 	Zachovať  jestvujúce odvodnenie komunikácie. 

- 	Vjazd napojif v nivelete jestvujúcej komunikácie. 

17. Stavebnik je povinný v suvislosti s výkonom stavebných prác na objekte udržiavať  v čistote 
miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistiť  po každom znečisteni. V prfpade 
ich poškodenia stavebnými strojmi je povinný tieto na vlastné náldady a okamžite uviesť  do 
pôvodného technického stavu. 

18. Stavebnikovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác slúžiť  iba 
pozemky, ktoré sú v jeho vlastníctve. V pripade potreby zásahu do verejných plôch a miestnej 
komunikácie v súvislosti so stavebnými prácami na predmetnej stavbe je stavebnik povinný pred 
realizáciou vyžiadať  si súhlas Msú v Čadci, referát dopravy. 

19. Stavebnými prácami nezasahovať  do vlastnickych, príp. iných práv k pozetnkom dotknutým 
stavbou bez súhlasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzovať  práva a právom chránené 
záujmy účastnikov stavebného konania. 

20. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: 

- 	CKN 12286, 12287 - TTP 

Rozhodnutie o odiiatf pornohospodárskej pôdy natrvalo na tIčel stavby „Rodinný dom" v katastrálnom 
územi Čadca na pozemkoch parc. Č. CKN 12286, 12287 vydal Okresný Arad Čadca - pozemkový 
a lesný odbor dfia 19.02.2019 pod Č. OU-CA-PLO-2019/002909-003. 

K stavbe sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány: 

- 	MsfJ Čadca - oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva; MsfJ Čadca - referát 
dopravy; Okresný Arad Čadca - pozemkový a lesný odbor; Stredoslovenská distribučná, a.s.; 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.; 

Rozhodnutie o nimietkach tičastnikov konania: 

- 	v priebehu konania neboli zo strany ačastnikov konania vznesené žiadne nárnietky ani 
pripomienky 

Upozornenie: 

Stavebné povolenie stráca podra § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnenfm stavby 
nezačne do 2 rokov odo dfia nadobudnutia právoplatnosti. 
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So stavbou nesmie bye začaté, polciar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona 6. 
71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v zneni neskoršich predpisov). 

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

Od6vodnenie: 

Dria 08.02.2019 podal stavebnik Vladimir Štetiar, bytom Okružná 153/52, 022 04 Čadca žiadosť  o 
vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom" na pozemkoch register "C" parc. Č. 12286, 
12287 v katastrálnom fizemi Čadca. Uvedeným driom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. 

Stavebný úrad oznámil dria 12.02.2019 začatie stavebného konania v§etkým známym účastnikom 
konania a dotknutym orgánom a organizáciám. Na prerokovanie žiadosti súčasne nariadil ústne 
pojednávanie spojené s miestnym zisťovanim na 12.03.2019, o vysledku ktorého bol spisaný záznam. 

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konani preskúmal predloženú žiadosť  z hradisk uvedenych 
v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastnikmi konania a s dotknutymi orgánmi a 
organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo uživanim nie sú ohrozené záujmy chránené stavebnym 
zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. 

Stanoviska oznámili: 

- 	Mst Čadca - oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva; Ms0 Čadca - referát 
dopravy; Okresny úrad Čadca - pozemkový a lesny odbor; Stredoslovenská distribučná, a.s.; 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.; 

Stavebný úrad zaistil vzájoinny súlad predloženych stanovisk dotknutych orgánov a organizácif 
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. 

Účastnici konania: 

- 	Vladimir Štetiar, Ing. Ján Vojtek, vlastnici pozemkov parc. č. CKN 12285, 12288, 12289 v k.ú. 
Čadca 

Námietky účastnikov neboli v konani uplatnené. 

Projektová dokumentácia stavby spiria v§eobecné technické požiadavky na výstavbu. Umiestnenie 
stavby je v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. Stavebný úrad v priebehu 
konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je 
uvedené vo výroku tohto'rozhodnutia. 

Poučenie o odvolaml: 

Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani možno podat' 
odvolanie v lehote 15 dni odo dria jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský úrad v Čadci, 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadcal. V zmysle § 47 ods. 4 zákona Č. 71/1967 Zb. v platnom zneni je 
toto rozhodnutie preskúmaterné súdom po vyčerpani riadnych opravnych prostriedkov. 

/77  
ng. 	• n GURA 
pri átor mesta 
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Poplatok: 

Správny poplatok podra zákona 6. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskoršich predpisov 
položky 60 pism. a ods. 1 vo výške 50.00 E, položky 60 pfsm. d ods. 5 vo výške 30.00 E, celkom 
80.00 E bol zaplatený. 

Priloha: 

- 	overená projektová dokumentácia 

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

Vyvesené dŕia:  
	

Zvesené 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a Nenie rozhodnutie. 

Dorn& sa: 

Dčastnici konania 
1. Vladimir Štetiar, Okružnd súp. č. 153/52, 022 04 Čadca 
2. Ing. Ján Vojtek, Májova súp. Č. 1144, 022 01 čadca 
3. vlastnici pozemkov parc. č. CKN 12285, 12288, 12289 v k.ú. Čadca - doručuje sa verejnou 
vyhláškou podra 69 stavebného zákona 

Dotknuté orgány 
4. MsÚ Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva 
5. Msi1 Čadca, referát dopmvy 
6. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. '6. 95, 022 01 Čadca 
7. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 žilina 
8. Stredoslovenská distribučnd, a.s., Pri Rajčianke súp. 6. 2927/8, 010 47 Žilina 

Tel.: 041/4332301-4 IČO: 313971 	Bankovč  spojenie: VOB, a.s., Čadca 	E-mail: sekretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIČ: 2020552974 Č. 6.: 7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadca.sk   
Adresa: Mestský ítrad tadca, Namestie slobody 30, PS& 022 01 
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