
MESTO ČI ADCA 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca 

Č. j.: VD/4148/2018/St 
	

V Čadci dňa 13.11.2018 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovarg a stavebnom poriadlcu (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), v spojenom územnom a stavebnom konani preskúmal podra § 37 a 62 stavebného zákona 
žiadosť  o stavebné povolenie, ktorú dňa 10.09.2018 podal 

Ing. Viliam Kulas, Stari Bystrica 703, 023 04 Stará Bystrica 

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

stavebné povolenie 

v spojenom tizemnom a stavebnom konani 

na stavbu 
Rodinný dom 

na pozemku register "C" parc. Č. 13491/27, register "C" pare. Č. 13491/99 v katastrálnom územi Čadca, 
pristup z komunikácie na pozemku register „C" parc.č. CKN 12663, 12664/2 a 12665 v k.ú. Raková a 
následne po pozemku register „C" parc.č. CKN 13491/99 v k.ú. Čadca. 

Stavba obsahuje: 

Projekt stavby rieši realizáciu stavby rodinného domu. Navrhovaný rodinný dom bude - 
nepodpivničený, jednopodlažný, bez využitia podkrovia na obytné úČely, zastregený bude valbovou 
strechou s keramickou krytinou so sklonom 25°. K stavbe sa zriadi elektická pripojka napojenim z 
verejných rozvodov NN, vodovodná pripojka z vŕtanej studne, kanalizačná pripojka, ktorá bude 
zaústená do novonavrhovanej žumpy na pozemku stavebnika. Pristup na pozemok a do budíicej stavby 
je zabezpečený po komunikácii na pozemku register „C" parc.č. CKN 12663, 12664/2 a 12665 v k.ú. 
Raková a následne po pozemku register „C" parc.č. CKN 13491/99 v LA. Čadca. 

Technicki ficiaje stavby: 
ĹJžitková plocha: 100,31 m2  
Obytná plocha: 	69,93 m2  

Objektová skladba povol'ovanej stavby: 
1. Rodinný dom 
2. Elektrická NN pripojka 
3. Vodovodná pripojka 
4. Žumpa + kanalizačná pripojka 
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Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. 6. 13491/27, register "C" parc. 6. 13491/99 
v katastrálnom územf Čadca, pristup z komunikácie register "C" parc.č. 12663, 12664/2 a 12665 
v k.ú. Raková a pozemku register "C" parc. 6. 13491/99 v k.ú. Čadca podra situácie, ktorá je 

súčasťou PD a tvori prilohu tohto rozhodnutia. 

2. Polohové a výškové pomery stavby rodinného domu (vid priložená situácia umiestnenia stavby): 
• stavba RD bude pôdorysných rozmerov 12,59 x 11,33 m, 
• umiestnená bude: 10,63 m od hranice s pozemkom parc. 6. KN-C 13491/1 

10,0 m od hranice s pozemkom pare. č. KN-C 13491/98 
6,6 m od hranice s pozemkom parc.č. KN-C 13491/95 

• porovnávacia rovina ± 0, 000 m = íroveri čistej podlahy 1. NP, 
• výška rimsy: + 2,650 m od ± 0,000 m. 
• výška hreberia strechy : + 5,850 m od ± 0,000 m. 

3. Napojenie stavby na inžinierske siete: 
• Zásobovanie vodou — vodovodnou pripojkou zo studne umiestnenej na pozemku stavebnika. 

Stavba studne bude predmetom povorovacieho konania prislušným špeciálnym stavebným 
&adorn (Mesto Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva). Stavebnik 
pri kolaudácii stavby predlaf stavebnému úradu doklad o zásobovanf stavby rodinného domu 
pitnou vodou. 

• Odkanalizovanie - kanalizačnou pripojkou zaústenou do žumpy na pozemku stavebnfka. 
• Elektrická energia — káblovou pripojkou z jestvujúcej NN siete yodra PD overenej v tomto 

konani a odsúhlasenej správcom Stredoslovenskd distribučnd, a.s. Zilina dria 03.10.2018, 
• Vykurovanie — zdrojom tepla budú elektrické infra f6lie Heatflow, dopinkový zdroj tepla budú 

krbové kachle o maximálnom menovitom tepelnom prikone 9 kW, ktoré budú umiestnené 
v obSrvacej izbe. 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnend podra projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Vladimir Golis, 
Okružná 689/5, 022 01 Čadca a overenej stavebným fradom v spojenom územnom a stavebnom 
konanf. Pripadné zmeny nesmú byt' vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

2. Pri uskutočriovanf stavby je potrebné dodržiavať  predpisy týkajúce sa bezpečnosti price 
a technických nariadeni a dbat' o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

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

4. Stavba bude dokončend do 3-och rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

5. Odpad vzniknutý počas realizácie stavebných prác likvidovať  v zmysle zákona o odpadoch, ku 
kolaudácii stavby je stavebnik povinný dokladovať  množstvo vzniknutdho odpadu a zákonný 
spôsob jeho likvidácie. 

6. Dažd'ové vody zo stavby a pozemku budú likvidovand na pozemku stavebnika tak, aby 
nepoškodzovali susedné pozemky. 

7. Stavebnik je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť  stavebný 
dennfk a tento predložiť  stavebnému úradu pri kolaudácii stavby. 
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8. Na stavbu budú použité stavebné výrobky spiriajfice podmienky osobitných predpisov. 

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

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

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

12. Stavebnik je povinný ornámiť  stavebnému úradu termin začatia stavby. 

13. Stavba bude uskutočriovaná svojpomocne, stavebný dozor bude vykonávať  Ing. Vladimir Golis, 
Okružná súp. č. 689/5, 022 01 Čadca a bude zodpovedať  za odborné vedenie uskutočriovania 
stavby. 

14. Stavebnik, v zmysle stanoviska Obce Raková, bude v pinom rozsahu regpektovať  funkčné využitie 
územia — priemyselnej zemy podra platnej OPD obce Raková, najma čo sa týka hlučnosti, ktorá 
môže mat' negativny dopad na pohodu bývania v predmetnej lokalite. 
Stavebnik zabezpeči, aby pristupová komunikácia (prepoj komunikácie v k.ú. Raková a 
komunikácie v k.ú. Čadca) stavebno-teclulicky zodpovedala požadovanej premávke, požiadať  
o povolenie prislušný cestný správny orgán a po jej dokončeni odovzdať  do majetku obce. 

15. Stavebnik je povinný dodržať  podmienky Okresného úradu Čadca, pozemkový a lesný odbor — 
podmienky na zabezpečenie ochrany pornohospodárskej pôdy uvedené v stanovisku 
k pripravovanému zámeru na pornohospodárskej pôde zo dria 23.10.2018, Č. OU-CA-PLO-

2018/012747-003: 
• Zabezpečiť  záldadnú starostlivosť  o pornohospodársku pôdu odriatú týmto rozhodnutim až do 

realizácie stavby, najma pred zaburinenim pozemkov a porastom samonáletu drevin. 
• Vykonať  slcrývku humusového horizontu pornohospodárskej pôdy zo zaberanej časti pozemku 

C KN 13491/27 a zabezpečiť  jej hospodárne a fičelné využitie na nezastavanej časti pozemku C 
KN 13491/27 v k.ú. Čadca. 

• Po realizácii výrstavby, za fičelom usporiadania evidencie druh pozemkov v katastri 
nehnuternosti podra § 3 ods. 2 zákona, požiadať  o zmenu pornohospodárskeho druhu pozemku 
záhrada na zastavanú plochu, pripadne ostatnú plochu s predloženim porealizačného 
geometrického plánu a tohoto stanoviska. Zmenu druhu vykoná Okresný úrad Čadca, 
kakastrálny odbor. 

16. Stavebnik 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 pripade 
ich po§kodenia stavebnými strojmi je povinný tieto na vlastné náklady a okamžite uviesť  do 
pôvodného technického stavu. 

17. Stavebnikovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác 
slažiť  iba pozemky, ktoré sú v jeho vlastnictve. V pripade potreby zásahu do verejných 
plôch a miestnej komunikácie v súvislosti s výstavbou RD a pripojok je stavebnik povinný 
pred realizáciou vyžiadať  si sailas vlastnika. 
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18. Stavebnými prácami nezasahovať  do vlastnickych, príp. iných práv k pozernkom dotknutým 
stavbou bez súhlasu ich majitera, správcu, neprimerane obmedzovať  práva a právom chránené 
záujmy fičastnikov stavebného konania. 

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

20. Stavebnik je povinný v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodámosti 
budov a o zmene a dopineni niektorých zákonov predložiť  ku kolaudácii stavby 
energetický certifikát vypracovaný oprávnenou osobou. 

21. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: 

Parcela register "C" pare. č. 13491/27 v k.ú. Čadca — TTP 
Súhlasné stanovisko k odriatiu pornohospodárskej pôdy pre fičel výstavby rodinného domu 

s celkovým navrhovaným záberom 330 m2  vydané Okresným úradom Čadca, odbor pozemkový a 
lesný dria 23.10.2018, pod č.j. OU-CA-PLO-2018/012747-003. 

Projektovú dokumenticiu vypracoval: 

Ing. Vladimir Golis, Okružná súp. Č. 689/5, 022 01 Čadca 

Rozhodnutie o nimietkach ličastnikov konania: 

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

Podmienky dotknutých orgánov boli akceptované a sú zapracované do podmienok pre 
uskutočnenie stavby vo výroku rozhodnutia. 

Stavba nesmie byt' začatá poldar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť  v zmysle § 52 
ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani. 

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

Stavba je umiestnená v súlade s platným územným plánom Mesta Čadca. 

Odavodnenie: 

Dria 10.09.2018 podal Ing. Viliam Kulas, bytom Stará Bystrica č. 703, 023 04 Stará Bystrica 
žiadosť  o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom" na pozemku register "C" parc. Č. 
13491/27 a parc. č. 13491/99 v katastrálnom územi Čadca, pristup z komunikácie register "C" parc.č. 
12663, 12664/2 a 12665 v k.ú. Raková a pozemku register "C" parc. č. 13491/99 v k.ú. Čadca. 

Uvedeným driom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. 

Tunajši stavebný úrad, na základe doručenej žiadosti oznámil v zmysle § 36 a § 61 stavebného 
zákona všetkým známym fičastnikom konania a dotknutým orgánom začatie spojeného územného 
a stavebného konania a nariadil na prerokovanie žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym 
zisťovanim na deri 19.10.2018, o jeho výsledku bola spisaná zápisnica. 
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fJčastnici konania boli upozorneni, že svoje pripadné námietky a pripomienky k stavbe môžu 
uplatniť  na stavebnom úrade pred dtiom Astneho pojednávania, najneskôr však na tastnom pojednávani, 
inak sa nebude na ne prihliadať. 
Účastnici konania: 

Ing. Viliam Kulas, Ing. Vladimir Golis, Karol Kašubjak, Bc. Mária Kašubjakovd, MUDr. Martin 
Nehaj, MUDr. Tatiana Nehajová, známi aj neznámi spolulastnici pozernku CKN 13491/1, Obec 
Raková 

Námietky fičastnikov neboli v konani uplatnené. 

Stavebný 'had v uskutočnenom správnom konani preskilmal predložeml žiadosť  z hradfsk 
uvedených v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s fičastnikmi konania a s dotknutými 
orgáruni a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo uživanim nie sú ohrozené záujmy chrdnené 
stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. 

Stanoviska 

• Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Stredoslovenská distribučnd, a.s., Žilina, 
Mesto Čadca, Obec Raková. 

Stavebný Arad zaistil vzájomný súlad predložených stanovisk dotknutých orgánov a organizácii 
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastnfkov a správcov pre 
napojenie do sietf technického vybavenia, ich stanoviská a poliadavky zahrnul do podmienok tohto 
rozhodnutia. 

Dokumentácia spfila zdkladné požiadavky na stavby stanovené § 43d a § 47 stavebného 
zákona. 

Stavebný &ad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, 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 podať  
odvolanie v lehote 15 dni odo dŕía jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský Arad v Čadci, 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadcal. 

V zmysle § 47 ods. 4 zákona Č. 71/1967 Zb. v platnom znenf je toto rozhodnutie 
preskamaterné sixiom poyyčerpani riadnych opravných prostriedkov. 

ng. M7 GURA 
pri 	tor mesta 

Priloha: situácia umiestnenia stavby 



Vyvesené 	11' gO/X  Zvesené dfia: 	  

Pečiatka a podpis orgánu, 

MESTO 

ofy pó vr zuje 	esente a zve enie oznámenia. 
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Dorn& sa: 

ffčastnici konania 
1. Ing. Viliam Kulas, Stara Bystrica slap. Č. 703, 023 04 Stará Bystrica 
2. Ing. Vladimir Golis, Okružná sfip. č. 689/5, 022 01 Čadca 
3. Karol Kašubjak, Chalupkova súp. 6. 159/6, 022 04 Čadca 
4. Bc. Mária Kašubjaková, Chalupkova sítp. č. 159/6, 022 04 Čadca 
5. MUDr. Martin Nehaj, A. Bernoláka súp. č. 2051/6, 022 01 Čadca 
6. MUDr. Tatiana Nehajová, Nám'ésti TGM sfip. č. 388, 739 61 Tŕinec 
7. Obec Raková, Obecný firad, 023 51 Raková 

Ostatným íičastnikom konania znásnym aj neznámym spoluvlastnikom pozemku register "C" 
parc. č. 13491/1 v katastrálnom území Čadca sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podra § 69 
ods. 2 stavebného zákona, vyvesenim rozhodnutia po dobu 15 dni na Aradnej tabuli Mestského Aradu 
v Čadci. 

Dotknuté orgány 
8. MsÚ Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva 
9. Okresný Arad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova stlp. 6. 95, 022 01 'Čadca 
10. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina 

Toto rozhodnutie musi byr vyvesené na ňradnej tabuli Mesta Čadca na dobu 15 dui, posledný 
deň  lehoty vyvesenia je (Mom doručenia. 

Poplatok: 

Správny poplatok podra zákona 6. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskoršich predpisov 
položky 60 pfsm. a ods. 1 vo výške 50.00 bol zaplatený. 

Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971 	Bankovč  spojenie: V6B, a.s., Čadca 	E-mail: sektretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIt: 2020552974 	Č. it.: 7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadca.sk  
Adresa: Mestský drad Čadca, Ndmestie slobody 30, 	022 01 
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