
MESTO Č ADCA 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca 

Č. j.: VD/1179/2018/Mu 
	 V Čadci dňa 04.06.2018 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný drad prislušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o fizemnom 
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), v spojenom dzemnom a stavebnom konani preskilmal podra § 37 a 62 stavebného zákona 
žiadosf o stavebné povolenie, ktorn dŕia 09.02.2018 podal 

Agnesa Rebrošová, Čadečka 523, 022 01 Čadca 

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

stavebn č  povolenie 
v spojenom ň zemnom a stavebnom konani 

na stavbu 
Rodinný dom 

(d'alej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. 6. 6208/4 a 6208/6 v katastrálnom dzemi Čadca. 

Stavba obsahuje: 
Navrhovaný objekt rodinného domu bude umiestnený v Čadci, miestna časf Čadca — Čadečka. 

Rodinný dom je bez podpivničenia a bez obytneho podkrovia. Dom bude zastrešený valbovou strechou 
so sklonom valieb 15 stupriov. Dom bude situovaný hlavnými obytnými priestormi na južnil 
a východnd oslnenú stranu. Hlavný vstup bude zo severnej strany, vedrajšie vstupy sú cez vonkajšiu 
terasu a do technickej miestnosti, ktorá bude pristupná i z interiéru prechodom cez gar& Navrhovaný 
objekt bude napojený na verejné rozvody NN novou pripojkou, vodou bude objekt zásobovaný 
z verejnej vodovodnej siete — správca SeVaK a.s., splašková kanalizácia objektu bude zadstená do 
verejnej kanalizačnej siete — správca SeVaK a.s., dažd'ové vody budd likvidované vsakom do podložia 
na pozemku ivnestora vykurovanie bude kotlom na tuhé palivo. 

Technickč  fulaje stavby: 
Zastavaná plocha: 	223,25 m2  
Úžitková plocha: 	175,63 m2  
Obytná plocha: 	 101,08 m2  
Počet obytných miestnosti 4+1 
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Objektová skladba povorovanej stavby: 
SO 01 - Rodinný dom 
SO 02 — Kanalizačnd pripojka 
SO 03 - Vodovodná pripojka 
SO 04— Elektročasť  — NN pripojka 

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
1. Stavba bude umiestnend na pozemkoch register CKN 6208/4 a 6208/6 v k.ú. 'Čadca podra situdcie, 

ktord je súčasťou PD a tvorí prilohu tohto rozhodnutia. 

2. Polohové pomay: Objekt je nepravidelnčho pôdorysného tvaru (L) s max. pôdorysnými 
rozmermi 15,5 x 17,5 m. Umiestnený bude min. 5,16 m od pozemku p.č. CKN 6208/1 v LA. 
Čadca, min. 10,0 m od hranice s pozemkom p.č. CKN 4590/1 v k.ú. Čadca, min. 5,31 m od hranice 
pozemku p.č. CKN 5978 v k.ú. 'Čadca - cesta III/487. 

3. VYškovi pomery: porovnávacia rovina ± 0,000 bude podlaha prizemia, úroveri okolitého terénu 
bude — 0,180 m od porovnávacej roviny, najvyšši bod na streche bude v úrovni + 4,530 m od 
porovnávacej roviny, výška rimsy bude + 2,890 m od porovnávacej roviny. 

4. Napojenie stavby na inžinierske siete: 
• zásobovanie vodou — vodovodnou prfpojkou napojenim na verejn 'y vodovod D 110 HDPE podra 

PD overenej v tomto konani a odsúhlasenej správcom SEVAK, a.s. č.j. 016370012011, zo dňa 
20.06.2016, 

• odkanalizovanie - kanalizačnou prípojkou napojenou na verejnú kanalizáciu DN 300 PVC podra 
PD overenej v tomto konani a odsúhlasenej správcom SEVAK, a.s. č.j. 016370012011, zo dria 
20.06.2016, 

• elektrickd energia — káblovou prfpojkou z jestvujúcej NN siete podra PD overenej v tomto konani 
a odsúhlasenej správcom SSE, a.s. Zilina č.j. 4300047032, zo dfia 30.05.2016, 

• vykurovanie — elektrické odsúhlasené správcom SSE, a.s. žilina č.j. 4300047032, zo dria 
30.05.2016, dopinené kotlom na tuhé palivo, pričom dopinkovým zdrojom tepla bude Icrb 
s krbovou vložkou. Odvod spalfn bude cez jednoprieduchové kominové teleso Schiedel uni 
s priemerom 200 mm. Súhlas na stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia vydaný Mestom 
Čadca č.j 3885/2016fMZZO-PS. 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
1. Stavba bude uskutočnend podra projelctovej dokumentácie overenej stavebným úradom 

v spojenom územnom a stavebnom konani. Pripadné meny nesmú byt' vykonanč  bez 
predchadzajúceho povolenia stavebného úradu. 

2. Pri uskutočiiovanf stavby je potrebné dodržiavať  predpisy týkajtice sa bezpečnosti práce 
a technických nariadeni a dbať  o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

3. Počas výstavby bucú dodržiavané všeobecné technické požiadavky na uskutočtiovanie stavieb 
v zmysle § 48 stavebnčho zákona. 

4. Stavba bude dokončená do piatich rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

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

6. Dažd'ové vody zo stavby a pozemku buclú likvidovand na pozemku stavebnika tak, aby 
nepoškodzovali susedné pozemIcy a nehnuternosti, budú zaústené do trativodu, Ictorý bude 
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vybudovaný na pozemku stavebnika.  

7. Stavebník je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť  stavebný 
dentin( a tento predložiť  stavebnému Aradu pri kolaudácii stavby. 

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

9. Strešná konštrukcia bude opatrená fičinnými lapačmi snehu podra typu použitej krytiny. 

10. Podra § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí yytýčenie 
stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprdvnenou vykonávať  geodetické a kartografické 
činnosti. 

11. Stavebník je povinný označiť  stavenisko s uvedením potrebných Adajoy o stavbe a fičastníkoch 
výstayby -§ 43i ods. 3 písm. b/ stavebného zákona. 

12. Stavebník pred začatím stavebných prác zabezpečí presné yytýčenie všetkých podzemných vedení 
a zariadení, ich pripadml ochranu podra platn 'ych noriem a predpisov za odborného dozoru ich 
správcov. 

13. Stavebnik je povinný oznámiť  stayebnému firadu termín začatia stavby. 

14. Stavba bude uskutočŕiovand svojpomocne. Za odborné vedenie uskutočtiovania stavby bude 
zodpovedať  Ing. František Čimbora, Struhy súp. č. 1617, 023 02 Krásno nad Kysucou. 

15. Dodržať  podmienky Severoslovenských vodámí a kanalizácii a.s. 
• Stavebník pred zahájenírn zemných prác požiada o yytýčenie podzemných vedení, ktoré sa 

nachddzajú v zdujmovom území (aj napdjacie potrubia) a zabezpečí, aby pri realizácil VP a KP 
bola dodržand STN 73 6005 pri sítbehu a križovaní VP a KP s ostatn 'ymi vedeniami 

• Materiál vodovodnej prípojky — HDPE 100, SDR 11, PN 16, D 32 x 3,0 mm (DN 25 mm) 
vodovodinl prípojku viesť  v min. sklone 3 promile. Potrubie VP uloliť  do nezamŕzajacej hibky 

• Na meranie potreby vody bude osadené meradlo Qn  =2,5 m3  /hod DN 20. tento fakturačný vodomer 
a navŕtavaci pás dodd spoločnosť  SeVaK a.s. 

• Pri osadení vodomemej šachty rešpektovať  ochranné pásmo verejného vodovodu HDPE D 110 na 
ktoré sa RD napája. Dodržať  min. vzdialenosť  určeml k ochrane vodovodného potrubia v zmysle 
zákona č. 442/2002 Z.z. 0 verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach § 19 ods. 2, ktorý 
vymedzuje pásmo ochrany VV v šírke 1,5 m (do DN 500 vrátane) od pôdorysného bočného okraja 
potrubia na obidve strany. 

• V pásme ochrany VV je zakázané vykonávať  zemné práce, umiesMovať  stavby (VŠ), konštrukcie 
alebo iné podobné zariadenia alebo vykondvať  činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému 
vodovodu alebo verejnej kanalizácií, alebo ktoré by mohhli ohroziť  ich tchnický stay, vysádzať  
trvalé porasty, umiestŕiovať  skládky, vykondvať  terénne Apravy 

• Odsffilasená je betemová vodomerná šachta 1000 x 1200 mm so svetlou výškou pracovného 
prostredia 1400 mm. V strope šachty je nutné zriadiť  vstupný komín min. yýšky 400 mm. Zvislé 
vzdialenosti stiipačiek vo VS musia zodpovedať  požiadaykám BOZ (300 mm). Stítpadlá a dno vo 
VS realizovať  s protišmykovou Apravou. Pre zabezpečenie nezamŕzajacej hibky musí byt' šachta 
v teréne osadená tak, že bude zasypaná až po horml &oveń  vstupného komina 

• Na potrubie vodovodnej prípojky odporfičame uložif yylgadávaci vodič  zn. AYKY 2 x 4 mm2  
resp. CYKY 2 x 2,5 mm2  vodič  vyviesť  do traťových šupátok až k poklopom s dostatočnou vedrou. 
Napojenie na jestvujfici vodič  musí byt' vlhkotesné (použiť  zmršťovaciu pásku) 

• Do verejnej kanalizácie PVC DN 300 bude možné zanstiť  len splaškové odpadové vody 
• Pred zásypom vodovodnej prípojky prizvaf pracovníka SeVaKu ku kontrole stavu vykonávaných 
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prác, ako aj spôsobu napojenia vodovodnej pripojky, umiestnenia vodomernej šachty. K tlakovej 
skake vodovodnej pripojky (vykonaf podra STN EN 805) je potrebné prizvaf pracovnikov 
SeVaKu 

• Pred zásypom kanalizačnej pripojky prizvaf pracovnfkov SeVaKu ku kontrole stavu vykonaných 
prác a umiestnenia hlavnej reviznej kanalizačnej šachty. Ku skáške vodotesnosti je potrebné 
prizvaf pracovnikov SeVaKu. Do verejnej kanalizácie môžu byt' odvádzané iba odpadové vody 
splaškové. 

• Napojenie vodovodnej pripojky na verejný vodovod a zaústenie kanalizačnej prfpojky do verejnej 
kanalizácie vykonajú pracovnfci SeVaKu z materiálov používaných v podmienkách spoločnosti 
SeVaK. 

• V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanahzáciach § 4 odsek 7 a 8 
vlastnik vodovodnej a kanalizačnej pripojky je povinný zabezpečif opravy a fidržbu vodovodnej 
a kanalizačnej pripojky na vlastné náklady. 

16. Stavebnficovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác slúžif iba 
pozemIcy, ktoré sú v jeho vlastnictve. V pripade potreby zásahu do verejných próch v súvislosti 
s výstavbou objektu je stavebnik povinný pred realizáciou vyžiadaf si súhlas MsĹJ v Čadci, odd. 
ekonomické a správy majetku. 

17. Stavebn "ymi prácami nezasahovaf do vlastnickych, príp. iných práv k pozemkom dotknutýrn 
stavbou bez súhlasu ich majitera, správcu, neprimerane obmedzovaf práva a právom chránené 
záujmy fičastnikov stavebného konania. 

18. Po ukončenf stavby je stavebnik povinný pozemlcy dotknuté stavbou uviesf do pôvodného stavu a 
pripadné vzniknuté škody uhradif vlastmlom resp. ulfvaterom podra všeobecných predpisov o 
narade škody. 

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

20. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

Projektovú dokumentáciu vypracoval: 
hg. František Čimbora, Struhy súp. č. 1617, 023 02 Krásno nad Kysucou 

Rozhodnutie o námietkach Oastnikov konania: 
V priebehu spojeného fizemného a stavebného konania neboli zo strany účastnfkov konania a 

dotknutých orgánov vznesené liadne nárnietky. Pripomienky dotknutých orgánov boli akceptovand a 
sú zapracované do projektovej dokumentácie stavby a podmienok pre uskutočnenie stavby vo výroku 
rozhodnutia. 

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

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

Stavba nie je v rozpore s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (DPN mesta 
Čadca) schválenou uznesenfm mestského zastupiterstva č. 96/2007 na zasadnuti diía 27.07.2007 a jej 
naslednými zmenami a dopinkami. 
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OD6VODNENIE 

Dria 09.02.2018 podal stavebnik: Agnesa Rebrošovd, Čadečka 523, 022 01 Čadca, na Mesto 
Čadca žiadosf o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: „Rodinný dom" na pozemkoch CKN 
6208/4 a 6208/6 v k.ú. Čadca. Uvedeným driom bolo začaté spojené fizemné a stavebné konanie. 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podra § 117 zákona 6. 50/197'6 Zb. o územnom 
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), oznámilo podFa § 39a ods. 4 stavebneho zákona spojenie nzemneho konania so stavebným 
konanim, podra § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného územného a stavebného konania a 
súčasne nariad'ilo na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym 
zisfovanim na deri 28.03.2018 so stretnutim pozvaných na Mestskom úrade v Čadci. 

Stavebný úrad spojil podra ust. § 39a stavebného zákona konanie o umiestneni stavby so 
stavebným konanim. Predložend žiadosf bola preskurnaná z hradisk uvedených v §§ 37, 62 a 63 
stavebného zákona. Bolo zistené, že umiestnenim a uskutočnenim stavby a jej budúcim uživanim nie 
sú a ani nebudú ohrozené práva a oprávnené záujmy účastnikov konania. 

Námietky ani pripomienky zo strany učastnikov konania neboli v konani vznesené. 

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

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 

POUČENIE 

Podra § 53 a 54 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani v zneni neskoršich predpisov možno 
proti tomuto rozhodnutiu podat' do 15 dni odo dria jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa: 
Mestský úrad, oddelenie dopravy, UP a SP, Námestie slobody 30, 022 01 Čadcal. Toto rozhodnutie nie 
je možné preskumaf súdom podFa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v zneni zákona č. 
424/2002 Z.z., pokiar nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok. 

Prfloha: overená projektová dokumentdcia — pre stavebnika 

Dorn& sa: 
fičastnici konania 
1. Agnesa Rebrošová, čadečka sap. č. 523, 022 01 Čadca 
2. Ing. František Čimbora, Struhy sup. č. 1617, 023 02 Krásno nad Kysucou 
3. Milan Ščury, 17. novembra sup. 6. 2868, 022 01 Čadca 
4. vlastnici susedných pozemkov a stavieb - parc. 6. CKN 6210/2, 6210/1, 6208/3, 6211, 6208/1, 6207, 
6208/5 v k.ú. Čadca 
5. Žilinský samosprávny kraj, Komenského sup. č. 48, 011 09 Žilina 
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Nakorko susedné pozemky nemajd založené LV, potencionálnym vlastrifkom týchto pozemkov sa 
rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani. 
Rozhodnutie musí byt' vyvesené po dobu 15 drn na dradnej tabuli Mestského úradu v Čadci. 

Dotknuté orgány 
6. Okresné riaditerstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Čadca, Palárikova síip. 6. 
977, 022 01 Čadca 
7. Okresný drad Čadca, odbor cestnej dopravy a poz. komunikácif, Palárikova sdp. 6. 91, 022 01 
Čadca 
8. Okresný drad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova sap. č. 95, 022 01 Čadca 
9. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Wórická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina 
10. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke slap. č. 2927/8, 010 47 Žilina 

Toto rozhodnutie musi byt' vyvesené po dobu 15 dni spelsobom v mieste obvyklom, posledný deň  
lehoty vyvesenia je dŕiom doručenia. 

VYVESENt   ZVESENt 

MESTO 'ADC 
\ 	 _61-1 

  

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý po dzuje vyvesenie a zvesenie 

Správny poplatok podra zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskorgich predpisov položky 60 pism. a ods. 1 vo 
rý§ke 50.00 E bol zaplatený.  
Tel.: 041/4332301-4 IČO: 313971 	Bankovč  spojenie: VUB, a.s., Čadca E-mail: sekretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIČ: 2020552974 	Č. 6.: 7224-322/0200 	Internet: www.mestocadca.sk  
Adresa: Mestsky firad Čadca, Namestie slobody 30, PSC: 022 01 
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Legenda: tlenenie stavebných objektov 
$0 01 - Rodinný dam 
SO 2- Kanalizačná prlpojka 
SO 3- Vocloyodn6 pripojka 
SO 4- Bektročasf - NN prIpojka 

• NAVRHOVANÝ OBJEKT • RODINNÝ DOM 
zastaranci plocha 

- objekt RD vrátane yonkafgeho zateplenia : 	223,25 m2  
- yonkaffie z6yetria, terasa, ochoz : 	44,50 m2  

SPOLU :267,75 m2  
obostavaný 	: 840 m3 

výikov6 pomery 
výška komina 	+5,130 m 

- výška hrebeňa strechy +4,530 m 
- výška rfrnsy strechy 	+2,890 m 

— • • — • — - OBRYSY STRECHY NAVRHOVANEHO OBJEKTU RODINNEHO DOMU 

- Navrhovand oplotenie parciel - ocerové stÍpiky + pletivo, výška oplotenia 1,8 m 
(pohradová strana od cesty - betčnové stipiky + výplň  - ocerové kovand rámiky (alt. drevo) 

výška oplotenia 1,5 m, brána na vjazde posuyná, širka 7 m, yýpIň  totožná s oplotenim) 
- podrobné riešenie bude upresnené investorom 

- HRANICE PARCIEL - stay KN -(C) 

6208/6 - ČÍSLA PARCIEL -  stay KN -(C) 

- HLAVNY VSTU P DO OBJEKTU 

- VEDLAJŠIE VSTUPY DO OBJEKTU (cez garáž a do technickej miestnosti) 

G) - Spevnená plocha stojiska mot. vozidla - štrkodrva spevnená cementom, (alt. zatrávčovacie 

panely do ŠD podkladu, zámková dlažba, pripadne obarované kamenivo - urči investor) 

- Skutkový verejný rozvod vodovodnej siete (správca SEVAK) 
- 0- 	 -0- - Skutkový verejný rozvod splaškovej kanalizácie (správca SEVAK) 

 	- 	Skutkový verejný rozvod NN siete 
- •••••••••• 	 Pripojka splaškovej kanalizácie - PVC DN 160 

(podrobne rieši samostatná čast' projektovej dokumentácie) 

Pripojka NN - vzdušne gonad komunikáciu na nový stĺp, dalej zemne k objektu, meranie 
v oploteni (podrobne rieši samostatná čast PD) 

- Pripojka vody z verejnej vodovodnej siete - HOPE 100, 032 DN 25(1"), SDR 17(PN10) 
(podrobne rieši samostatná 'oast projektoyej dokumentácie) 

- Rozvod daždovej kanalizácie z objektu do vlastnej trativodnej šachty potrubie - PVC 
160 x 4,7 - viest v spáde min. 2% smerom k ysaku (riešenie vid PD) 

Skutkové vzdušné vedenie VN 
- Ochranné pásmo od vedenia VN (min. 15 m od krajnäho vodiča VN vedenia) 

KšS - Revizna kanalizačná šachta PVC - 400 + poklop + spätná klapka 

N/ - Vodomerná šachta 1200/1000/1800 - vodovzdorná, monolitická + poklop (alt. plastová) 

T 	- Vsakovacia šachta daždovej kanalizácie (podmokom do podkladu na pozemku investora) 
(rieši samostatná 'east' proj. dokumentácie) 

KŠD - Kontrolná šachta dažďovej kanalizácie - PVC, (heši samostatná čast PD) 
RM - Elektromerový rozyádzač  pripojky NN v oploteni (verejne pristuPrlÝ) 

JB - Skutkový betčmový stip NN vedenia - bod napojenia pre objekt RD 

St - Nový stip - podperný bod NN vedenia s betčnovou pätkou 

Pred zahájením yýkopových prác vytýčit' v mieste a v okoli výkopu všetky možné podzemné vedenia ! 

±0,000 - úroveň  čistej podlahy 1.NP = +0,180 m od úrovne 
upraveného terenu ph hlavnom vstupe do objektu 

 

spracoval: 	Milan Ščury 	software: 4 M CAD - licencia: L1502670494 

1,4' Milan gčury - PROJEKCA 
Li I> 17. !mu-6ra 2863, 022 01 Čadca 

1CO: 47086 645 

rozsahPD: 	PD pre SP profesia PD : ARCHITEKTCJRA 

mierka vykresu: 	1:250 datum spracovania 	02/2018 

trwest°r• 	Agnesa Rebrošoya 
Čadečka 523, 022 01 Čadca 

názov stavby: 

Rodinný dom 
novostavba v kat. úz. Čadca 

miesto stavby: 	Čadca - Čadečka, okres Čadca 
kat. Ca. Čadca, (KN 6208/4, 6208/6) 

obsah vylcresu; 

Situácia 
čislo vylcresu 
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Pozor! 
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