MESTO

Č ADCA
V Čadci dňa 16.01.2018

Č. j.: VD/6886/2017/St

STAVEBNÉ POVOLENIE
Mesto Čadca, ako stavebný ňrad prislušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o fizemnom
plánovani a stavebnom poriadlcu (stavebný zákon) v znenf neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný
zálcon"), v stavebnom konanf preskfunal podra § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebn6 povolenie,
Ictorň dňa 11.12.2017 podal
Ing. Štefan Prívara PhD., Milogovi 1918, 022 01 Čadca,
Mgr. Miria Privarová, Mildovi 1918, 022 01 Čadca
(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto preskítmania vydáva podra § 66 stavebného zákona
stavebni povolenie
na stavbu
Rodinný dom
na pozemku register "C" pare. 6. 14292/1 v katastrálnom fuemi Čadca.
tlzemn6 rozhodnutie o umiestneni predmetnej stavby bolo vydan6 Mestom Čadca dŕia
09.11.2017 pod 6.j. VD/5897/2017/St.
Stavba obsahuje:
Projekt rieši realizáciu stavby rodinného domu. Rodinný dom je navrhnutý ako podpivničený,
s dvoma nadzemnými podlažiami, zastrešený valbovou strechou. Stavba bude zásobovaná vodou
vodovodnou prípojkou zo studne, odkanalizovaná do žumpy, elektrickd energia elektrickou NN
pripojkou z verejných rozvodov NN. Prístup na pozemok a do budíicej stavby je po komunikácii
I11/2018 Milošová -Megoňky.
Technické tidaje stavby:
tžitková plocha: 306,96 m2
Obytná plocha:
170,00 m2
Objektovi skladba povoPovanej stavby:
1. Rodinný dom
2. Elektrická NN pripojka
3. Vodovodná prfpojka
4. Žumpa + kanalizačná pripojka
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Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnena podra projelctovej dokumentácie overenej v stavebnom konani, ktord
vypracovala Ing. Viera Golisová, A. Hlinku 2247, 022 01 Čadca a ktorá je prilohou tohto
rozhodnutia. Pripadné zmeny nesmd bye vykonane bez predchadzajficeho povolenia stavebneho
Aradu.
2. Pri uskutočňovani stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajňce sa bezpečnosti práce
a tecluiických nariadeni a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
3. Počas výstavby buck' dodržiavane všeobecné technicke požiadavky na uskutočňovanie stavieb
v zmysle § 48 stavebneho zákona.
4. Stavba bude dokončená do 5-ich rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
5. Odpad vzniknutý počas realizacie stavebných prác lilcvidovať v zmysle zákona o odpadoch, ku
kolaudácii stavby je stavebnik povinný dokladovať množstvo vznilcnutého odpadu a zákonný
spôsob jeho likvidácie.
6. Dažd'ove vody zo stavby budft likvidované na pozemku stavebnikov tak, aby neboli poškodzovane
susedne nehnuternosti.
7. Napojenie stavby na inžinierske siete:
• Elektrická energia — zemnou NN prfpojkou (kábel AYKY-J 4x16) napojenim z obecnej
sekundárnej NN siete, podra PD overenej v tomto konani a odsňhlasenej správcom SSEdistribticia a.s., Žlina dňa 21.08.2017.
• Zásobovanie vodou - vodovodnou pripojkou z vŕtanej studne na pozemku stavebnikov —
povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a odber podzemných vôd vydané Mestom Čadca dňa
31.10.2017, č.j. žP-5996/2017/St-PS.
• Odkanalizovanie - kanalizačnou pripojkou zaftstenou do novonavrhovanej žumpy.
• Vykurovanie — zdroj tepla bude kotol na sparovanie pevneho paliva o maximilnom menovitom
tepelnom pn'kone 25 kW, ktorý bude umiestnený v samostatnej technickej miestnosti.
Dopinkovým zdrojeom tepla bude krbovd pee s krbovou vložkou o maximálnom menovitom
tepelnom pn'kone 8,5 kW. Spaliny buck' odvádzane dvojprieduchovým kominom DN 200.
Súltlas na stavbu maleho zdroja znečisťovania ovzdušia vydaný Mestom Čadca dňa
05.10.2017, č.j. ŽP-5948/2017/MZZO-PS.
8. Stavebnfk je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť stavebný
dennfk a tento predložiť stavebnemu tíradu pri kolaudácii stavby.
9. Na stavbu buck' použité stavebne výroblcy spiňajtice podmienky osobitných predpisov.
10.Podra § 75 ods. 1 stavebneho zdkona pred začatim stavebných prác stavebnik zabezpeči vytýčenie
stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodeticke a kartograficke
činnosti.
11. Stavebnik je povinný označiť stavenisko s uvedenim potrebných fidajov o stavbe a ňčastnikoch
výstavby -§ 43i ods. 3 pism. b/ stavebneho zákona.
12.Stavebnik pred začatim stavebných prác zabezpeči presne vytýčenie všetkých podzemných vedeni
a zariadeni, ich pripadml ochranu podra platných noriem a predpisov za odborneho dozoru ich
správcov.
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13.Stavebnik je povinný oznámiť stavebnému firadu termin začatia stavby.
14.Stavba bude uskutočilovaná svojpomocne. Stavebný dozor bude vykonávať Ing. Viera Golisová,
A. Hlinku 2247, 022 01 Čadca a bude zodpovedať za odborné vedenie uskutočfiovania stavby.
15. Pri realizácii stavby dodržať podmienky Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja,
majetkového správcu cestnej komunikácie III/2018 Milošová - Megoŕiky uvedené v stanovisku
6. 004/2017/SAUCCA-258 zo &la 26.09.2017:
• Stavba bude umiestnená na pozemlcu žiadaterov v súlade s predloženou projektovou
dokumentáciou stavby. Stavbou nebudil zmenené širkové ani rozigadové pomery cesty.
• Oplotenie bude osadené za telesom cesty, na pozemku žiadaterov.
• Dvere brány sa budfi otvárať výlučne smerom od vozovky cesty.
• Vjazd bude široký max. 6 m a bude realizovaný v zmysle STN 736101, zriadenim vjazdu
nebude narušený odvodriovací systém cesty.
• Vjazd napojif v nivelete spevnenej krajnice s pozciĺžnym sklonom min. 2% od cesty, z dôvodu,
aby bolo zabránené vytekaniu vody na cestu. Konštrukciu vjazdu zhotoviť bezprašnou
technol6giou (bet6n, dlažba, ABS,..). V pripade nedodržania tejto podmienky je potrebné
v mieste vjazdu na cestu osadiť odvodliovaci žrab.
• V pripade poškodenia odvodnenia cesty je stavebnik povinný zabezpečiť jeho opravu v čo
najlcratšom čase na vlastné náklady.
• V zmysle zák. Č. 135/1961 Zb. bude vjazd vo vlastnictve stavebnika a tento je povinný, na
záldade vydaného rozhodnutia zabezpečovať jeho funkčnosť počas prevddzky.
• žiadater
s
je povinný zabezpečiť pravideln6 čistenie vjazdu.
Vzhradom
na osadenie vjazdu stavebnik , resp. budfici užívater musf strpieť činnosť ildržby SC
•
SK bez nároku na kompenzáciu za pripadmi škodu spôsobenfi pri fidržbe cesty.
• V pripade stavebných Aprav cesty, pri ktorých bude potrebná fiprava vjazdu, bude náldady
s tým spojené hradiť v pinom rozsahu stavebnik, resp. užIvater stavby.
• Stavebné práce spojené s realizáciou vjazdu budil realizované v mesiacoch april až okt6ber
kalendárneho roka.
• Stavebrul urobi tak6 stavebné opatrenia, aby eliminova1 pripadné škody, ktoré mu môžu
vzniktulť pri výkone zimnej fidržby cesty. Stavebnik si je vedomý zvýšených vlastných
náldadov na ildržbu z titulu výkonu zimnej ficiržby.
• Stavebné práce spojené s realizáciou stavby, vjazdu a pripojok nesma obmedziť plynulosť
a bezpečnosť cestnej premávky na ceste (výstavbu realizovať z pozernku investora a neskladať
materiál stavby a ostatné materiály na ceste).
• Stavebnik zabezpeči, aby počas výstavby stavby, vjazdu a pripojok nedochádzalo
k znečisťovaniu vozovky stavebnou činnosťou.
• V pripade znečistenia vozovky stavebinIc zabezpeči jej bezodkladné vyčistenie na vlastné
náldady. V prípade, že stavebnik cestu nevyčisti, vykoná tak SC ŽSK na náldady žiadatera.
• Ak dôjde k poškodeniu vozovky stavebnou činnosťou, stavebnik zabezpeči opravu cesty na
vlastné náldady v rozsahu, ktorý urči SC ŽSK. Na práce spojené so zásahom do konštrukcie
vozovky a cestného telesa si SC ŽSK vyžaduje záruku 60 mesiacov odo dria pisomného
prevzatia opravy správcom cesty.
• Ukončenie prdc je povinný stavebnik pfsomne ohlásiť SC ŽSK do 3 dnf od ich ukončenia.
• V pripade potreby dopravného značenia, príp. dopravného zariadenia slivisiaceho s výstavbou,
resp. prevádzkovanim vjazdu a stavby si toto zabezpeči žiadater sdm na vlastné ná1dady.
Dopravné mačenie musi byť odsalasené OR PZ ODI Čadca.
• Rozhodnutie o povoleni zriadenia vjazdu z komunikácie III. triedy vydané Okresným firadom
Čadca, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácif citla 28.09.2017 pod č.j. OU-CAOCDPK-2017/011525.
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16.Stavebnými prácami nezasahovať do vlastnickych, prip. iných práv k pozemkom dotknutým
stavbou bez súlilasu ich majitera, spravcu, neprimerane obmedzovať prdva a právom chrdnend
zdujmy fičastralcov stavebného konania.
17.Po ukončeni stavby je stavebnik povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť do ptivodného stavu a
pripadné vzniknuté škody uhradiť vlastmicom resp. uživaterom podra všeobecných predpisov o
náhrade škody.
17. Stavebnik je povinný v zmysle zákona Č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodámosti
budov a o zmene a dopineni niektorých zákonov predložiť ku kolauddcii stavby
energeticicý certifikát vypracovaný oprávnenou osobou.
18.Povolená stavba podlieha kolaudácii.
Spfisob doterajšieho využitia pozemkov:
Parcela register "C" parc. 6. 14292/1 v katastrálnom územi Čadca — ostatné plochy
Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. Viera Golisovd, A. Hlinku 2247, 022 01 Čadca
Rozhodnutie o námietkach tičastnikov konania:
V priebehu stavebného konania neboli zo strany fičastnikov konania vznesené žiadne námieticy
ani pripomienky.
Podmienlcy dotknutých orgánov boli akceptované a sú zapracovand do podmienok pre
uskutočnenie stavby vo výroku rozhodnutia.
Stavba nesmie bye začatá pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52
ods. 1 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani.
Stavebné povolenie stráca platnosť ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona.
Odlivodnenie:
Dňa 11.12.2017 podali Ing. Štefan Privara PhD. a Mgr. Mária Privarová, obaja bytom
Milošová 1918, 022 01 Cadca žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom" na
pozemku register "C" pare. č. 14292/1 v katastrálnom fizemi Cadca; týmto Mom bolo začaté stavebné
konanie.
územné rozhodnutie o umiestneni predmetnej stavby bolo vydand Mestom Čadca dňa
09.11.2017 pod č.j. VD/5897/2017/St.
Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všeticým známym fičastnikom konania a
dotknutým organom a organizáciám. Stavebný firad podra ustanovenf § 61 ods. 2 stavebného zákona
upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakorko pomery staveniska mu boli dobre
známe a žiadosť poskytovala dostataný podklad pre riadne a sporahlivd posúdenie navrhovanej
stavby.
Zároveň stanovil lehotu 7 dni odo dňa doručenia oznámenia, v ktorej Si mohli fičastnici konania
uplatniť svoje ndinietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.
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Očastnici konania:
- kg. Štefan Privara PhD., Mgr. Mária Privarová, Mgr. Marián Golej PhD., Mgr. Elena Golejová,
Ing. Viera Golisová, Jozef Jopek, žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a regionálneho
rozvoj a.
Námietky účastnfkov neboli v konani uplatnené.
Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konani preskfunal predloženú žiadosť z hradisk
uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s fičastniluni konania a s dotknutými orgánmi a
organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo uživanfm nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným
zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.
Stanoviská oznámili:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Žilina, SSE-distribúcia, a.s., Žilina, SEVAK, a.s.
Žilina, Mesto Čadca.
Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovisk dotknutých orgánov a organizácif
vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastnikov a správcov sietf
technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavIcy zahrnul do podmienok tohto
rozhodnutia.
Projektová dokumentácia stavby spĺria všeobecné technické požiadavky na výstavbu a
podmienlcy úzenmého rozhodnutia o umiestnenf predmetnej stavby.
Stavebný Arad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu
stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uveden6 vo výroku tohto
rozhodnutia.
Poučenie o odvolani:
Podra § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o spravnom konani proti tomuto rozhodnutiu možno podať
odvolanie v lehote 15 dni odo dňa jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský úrad v Čadci,
Námestie slobody 30/
V zmysle § 47 ods. 4 zákona Č. 71/1967 Zb. v platnom zneni je toto rozhodnutie
preskinnaterné súdom po vyčerparn riadnych opravných pro striedkov.

ng.
n GURA
pri ator mesta
Dorn& sa:
tčastníci konania
1.Ing. Štefan Prívara PhD., Milo§ová súp. Č. 1918, 022 01 Čadca
2. Mgr. Mária Privarová, Milo§ová sap. č. 1918, 022 01 Čadca
3. Mgr. Marián Golej, PhD., Novomestského súp. č. 1321/12, 957 04 Bánovce nad Bebravou
4. Mgr. Elena Golejová, J. Krára súp. č. 2585, 022 01 Čadca
5. Ing. Viera Golisová, A. Hlinku súp. č. 2247, 022 01 Čadca
6. Jozef Jopek, SNP still 6. 130, 022 04 Čadca
7. Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja, Komenského súp. Č. 48, 011 09
Žilina
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Ostatným fičastrifkom konania znamym aj neznámym vlastnikom pozemkov register "C" parc.
Č. 14277/1, register "C" parc. 6. 14293/1 v katastrálnom fizemi Čadca sa rozhodnutie doručuje
verejnou vyhlágkou podra § 69 ods. 2 stavebného zákona, vyvesenim rozhodnutia po dobu 15 dni na
firadnej tabuli Mestského úradu v Čadci.

Dotknuté orgány
8. MsÚ Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
9. Okresný tlrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácif, Palárikova stp. Č. 91,
022 01 Čadca
10.Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke sfip. č. 2927/8, 010 47 Žilina

Toto rozhodnutie musf byť vyvesené po dobu 15 &if spôsobom v mieste obvyklom, posledný
deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý po dzuje vyvesenie a zvesenie

Poplatok:
Správny poplatok podra zákona č. 145/1995 Z.z. o sprdvnych poplatkoch v zneni neskorgich predpisov
položky 60 pfsm. a ods. 1 vo yýške 50.00 e bol zaplatený.
Bankovč spojenie: VUB, ms., Čadca
Tel.: 041/4332301-4 ICO: 313971
Č. O.: 7224-322/0200
DIt: 2020552974
Fax: 041/4302218
Adresa: Mestslcy Mad Čadca, NMnestie slobody 30, PSC: 022 01

E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Internet: www.mestocadca.sk

