
MESTO Č ADCA 
Č. j.: VD/4556/2017/St 	 V Čadci dňa 25.08.2017 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), v spojenom fizemnom a stavebnom konani preskňmal podra § 37 a 62 stavebného zákona 
žiadosf o stavebné povolenie, ktorň  dfia 16.06.2017 podali 

Jakub Kantorik, Hviezdoslavova 2018/17, 022 01 Čadca, 
Anna Kantoriková, Hviezdoslavova 2018/17, 022 01 Čadca, 
ktorých zastupuje Ing. Marián Hlaváč, Komenského 135/16, 022 04 Čadca 

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

stavebné povolenie 

v spojenom tizemnom a stavebnom konanf 

na stavbu 

Rodinný dom 
na pozemku register "C" parc. č. 611, register "C" parc. č. 612 v katastrálnom ňzemi Horelica. 

Stavba obsahuje: 

Projekt stavby rieši realizáciu stavby rodinného domu. Navrhovaný rodinný dom bude 
nepodpivničený, jednopodlažný, bez využitia podkrovia na obytné ňčely, zastrešený bude sedlovou 
strechou. Zásobovanie vodou bude vodovodnou pripojkou zo studne, odkanalizovanie kanalizačnou 
prfpojkou zanstenou do žumpy, elektrická energia elektrickou NN pripojkou z verejných NN 
rozvodov. Pristup je po jestvujncej miestnej komunikácii. 

Technicla tidaje stavby: 
Úžitková plocha: 106,36 m2  
Obytná plocha: 	74,04 m2  

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

1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "Cu parc. č. 611, register "C" parc. 6. 612 v 
Horelica podra situácie, ktorá je súčasfou PD a tvori prflohu tohto rozhodnutia. 

2. Polohové a výškové pomery stavby rodinného domu (vid priložená situácia umiestnenia stavby): 
• stavba RD bude pôdorysných rozmerov 15,0 x 9,0 m, 
• umiestnená bude: 6,0 m od hranice s pozemkom parc.č. KN-C 610 

7,36 m od hranice s pozemkom parc. č. KN-C 3097 
3,0 m od hranice s miestnou komunikáciou 

• porovnávacia rovina ± 0, 000 m = úroveŕi čistej podlahy 1. NP, úroveri upraveného terénu — 
0,350 m, 

• výška rimsy: + 2,769 m od ± 0,000 m. 
• výška hrebefia strechy : + 5,217 m od ± 0,000 m. 

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

Stavba studne bude povolená samostatným povolenim prislušným špeciálnym stavebným 
úradom (Mesto Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva). Stavebnik 
pri kolaudácii stavby predloži stavebnému úradu doklad o zásobovani stavby rodinného domu 
pitnou vodou. 

• Odkanalizovanie - kanalizačnou prfpojkou zaústenou do žumpy. 
• Elektrická energia — káblovou pripojkou z jestvujúcej NN siete podra PD overenej v tomto 

konani a odsúhlasenej správcom SSE-distribúcia, a.s. Žilina dŕia 09.06.2017. 
• Plynová pripojka — napojenim na jestvujúci STL plynovod v miestnej komunikácii podra PD 

overenej v tomto konanf a odsúhlasenej správcom SPP-distribúcia a.s., Bratislava dŕia 
15.08.2017. 

• Vykurovanie — teplovodne podlahovým kúrenim, zdroj tepla bude plynový kotol. 

Pre uskutočnenie stavby sa určujii tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v tomto 
spojenom územnom a stavebnom konani. Pripadné zmeny nesmú byf vykonané bez 
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

2. Pri uskutočhovani stavby je potrebné dodržiavaf predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 
a technických nariadeni a dbat' o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

3. Počas výstavby budia dodržiavané všeobecne technické požiadavky na uskutočtiovanie stavieb 
v zmysle § 48 stavebného zákona. 

4. Stavba bude dokončená do 2-och rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

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

6. Dažd'ové vody zo stavby a pozemku buda likvidované na pozemku stavebnika, zaústené budíi do 
odvodŕiovacieho rigola cesty, ktorý bude vybudovaný v rámci stavby „Rekonštrukcia cesty Horelica 
u Veščary — odvodnenie". Začiatok realizácie stavebných prác a samotný postup na predmetnej 
stavbe rodinného domu koordinovat' s prebiehajúcou stavbou „Rekonštrukcia cesty Horelica u 
Veščary — odvodnenie" so zhotoviterom stavby, resp. s MsÚ Čadca, referát dopravy. 
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7. Stavebník je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesf stavebný 
dermík a tento predložif stavebnému úradu pri kolaudácii stavby. 

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

9. Podra § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie 
stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávaf geodetické a kartografické 
činnosti. 

10. Stavebník je povinný označiť  stavenisko s uvedením potrebných nclajov o stavbe a nčastnikoch 
výstavby - § 43i ods. 3 písm. b/ stavebného zákona. 

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

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

13. Stavba bude uskutočriovaná svojpomocne. Stavebný dozor bude vykonávaf Ing. Jaroslav 
Kormanec, Vysoká nad Kysucou súp. 6. 454, 023 55 Vysoká nad Kysucou a bude zodpovedaf za 
odborné vedenie uskutočŕiovania stavby. 

14. Vjazd z miestnej komunikácie parc.č. C KN 2005/2 v k.ú. Horelica na pozemok parc.č. C KN 612 
v k.ú. Horelica bude zriadený za dodržania týchto podmienok: 
• povrchové vody zo spevnenej plochy vjazdu likvidovaf na vlastnom pozemku tak, aby 

nevytekali na miestnu komunikáciu, zaústif do odvochlovacieho rigola cesty, ktorý bude 
zrealizovaný v rámci stavby „Rekonštrukcia cesty Horelica u Veščary — odvodnenie". 
Umiestnenie samotn6ho vjazdu dohodnfif s dodávaterom stavby. 

• vjazd zrealizovaf podra projektovej dokumentácie overenej v spojenom územnom a stavebnom 
konaní, 

• vjazd napojif v nivelete jestvujúcej komunikácie. 

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

16. Stavebníkovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác 
slúžif iba pozemky, ktoré sú v jeho vlastníctve. V prípade potreby zásahu do verejných 
plíich a miestnej komunikácie v súvislosti s výstavbou RD a prípojok je stavebník povinný 
pred realizáciou vyžiadaf si salas MsÍJ v tadci, referát dopravy. 

17. Stavebnými prácami nezasahovaf do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom doticnutým 
stavbou bez salasu ich majitera, správcu, neprimerane obmedzovať  práva a právom cluinené 
záujmy účastníkov stavebného konania. 

18. Po ukončení stavby je stavebník povinný pozemky dotknuté stavbou uviesf do pôvodného stavu a 
pripadné vzniknuté škody uhradif vlastníkom resp. užívaterom podra všeobecných predpisov o 
narade škody. 

19. Stavebník je povinný v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti 
budov a o zmene a dopinení niektorých zákonov predložif ku kolaudácii stavby 
energetický certifikát vypracovaný oprávnenou osobou. 
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20. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

Spôsob doterajgieho využitia pozemkov: 

Parcela register "C" pare. č. 611 a 612 v k.ú. Horelica —TTP 
Rozhodnutie o odriati pornohospodárskej pôdy pre fičel výstavby rodinného domu s celkovým 

navrhovaným záberom 189 m2  vydané Okresným úradom Čadca, odbor pozemkový a lesný dria 
02.08.2017, pod č.j. OU-CA-PLO-2017/009376-003. 

Projektovú dokumentáciu vypracoval: 

Ing. Peter Časnocha, Čieme sup. č. 739, 023 13 Čierne 

Rozhodnutie o námietkach fičastnikov konania: 

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

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

Stavba nesmie byt' začatá pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnost' v zmysle § 52 
ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. 

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

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

Odtivodnenie: 

[Ma 16.06.2017 podali Jakub Kantorik a Anna Kantoriková, obaja bytom Hviezdoslavova 
2018/17, 022 01 Čadca, ktorých zastupuje Ing. Marian Hlaváč, Komenského 135/16, 022 04 Čadca 
o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinny dom" na pozemku register "C" parc. 6. 611, 612 v 
katastrálnom územi Horelica. Uvedeným driom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. 

Tunajši stavebný Arad oznámil začatie spojeného územného a stavebného konania fičastnikom 
konania a dotknutým orgkom a na prerokovanie žiadosti nariadil ústne pojednávanie spojené 
s miestnym zisťovanim na deri 27.07.2017, o jeho výsledku bola spfsaná zápisnica. 

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konani preskúmal predloženú žiadosf z hradfsk 
uvedenych v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastnikrni konania a s dotIcnutými 
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. 

Stanoviska oznámili: 

• Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesn 'y odbor, Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., 
žilina, Mesto Čadca. 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovisk dotknutých orgánov a organizácii 
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastnikov a správcov pre 
napojenie do sieti technického vybavenia, ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto 
rozhodnutia. 
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Očastnici konania: 

- 	Jakub Kantorik, Anna Kantoriková, Ing. Peter Časnocha, František Herman, V6ra Hermanová, Ing. 
Jaroslav Kormanec, Štefánia Mazfirová, Martin Podsklan, Veronika Podsklanová 

Námietky fičastnikov neboli v konani uplatnené. 

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

Stavebný Arad 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 Č. 71/1967 Zb. o správnom konanf proti tomuto rozhodnutiu možno podat' 
odvolanie v lehote 15 din odo &la jeho doručenia na Mesto Cadca (adresa: Mestský Arad v Cadci, 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca). 

V zmysle § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom zneni je toto rozhodnutie 
preskftmaterné sítdom po vyčerpani riadnych opravných pro striedkov. 

REpty  

;;. 
- 

Ing. Milan RA 
primitor mesta 

 

Priloha: 
• situácia umiestnenia stavby 

Doruči sa: 
Očastnici konania 
1. Jakub Kantorik, Hviezdoslavova súp. 6. 2018/17, 022 01 Čadca 
2. Anna Kantoriková, Hviezdoslavova sítp. 6. 2018/17, 022 01 Čadca 
3. Ing. Marián Hlaváč, Komenského stlp. č. 135/16, 022 04 'Čadca 
4. Ing. Peter Časnocha, Čieme slap. 6. 739, 023 13 Čierne 
5. František Herman, J. Krára sflp. č. 2593/13, 022 01 Čadca 
6. Véra Hermanová, J. Krára sap. č. 2593/13, 022 01 Čadca 
7. Ing. Jaroslav Kormanec, Vysoká nad Kysucou sítp. č. 454, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
8. Štefánia Maztirová, Okružná stitp. Č. 105, 022 04 Čadca 
9. Martin Podsklan, Horelica sítp. 6. 506, 022 01 Čadca 
10. Veronika Podsklanová, Horelica súp. č. 506, 022 01 Čadca 

Ostatným fičastnikom konania, známym aj neznámym spoluvlastnfkom pozetnkov parc.č. 
C KN 3097 a 3098/1 v k.11. Horelica sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podra § 69 ods. 2 
stavebného zákona, vyvesenim rozhodnutia po dobu 15 din na Aradnej tabuli Mestského Aradu 
v Čadci. 
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Dotknuté orgány 
11. Ms0 Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva 
12. Mst Čadca, referát dopravy 
13. Okresný Arad Čadca, pozernkový a lesný odbor, Palárikova súp. Č. 95, 022 01 Čadca 
14. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina 

Toto rozhodnutie musi bye vyvesené po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mesta Čadca, posledný 
deri lehoty vyvesenia je driom doručenia. 

VYVESENt DŕIA:  f VESENt DŇA. 	  

 

.DCA 

Ç. 	 	 61 	  

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje 	enie a zvesenie 

Poplatok: 

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

Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971 	Bankové spojenie: VI:JB, a.s., Čadca 	E-mail: sektretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIČ: 2020552974 	Č. tí.: 7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadca.sk  
Adresa: Mestsky úrad Čadca, Munestie slobody 30, PSt: 022 01 
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