
MESTO Č ADCA 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca  

Č. j.: VD/4076/2019/Mu 	 V Čadci diia 02.01.2020 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušny podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovarri a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), v stavebnom konanf preskúmal podra § 62 stavebného zákona žiadosf o stavebné povolenie, 
ktorú podal 

JUDr. Vladimir Škripek, Oščadnica 1562, 023 01 Oščadnica 
(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto preskúmania vydáva podra § 66 stavebrao zákona 

stavebni povolenie 

Rodinný dom s hospodárskou budovou 

(d'alej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 6251/1, register "C" parc. 6. 6251/2, register 
parc. 6. 6251/3, register "C" parc. č. 6251/4, register "C" parc. 6. 6251/5, register "C" parc. 6. 

6251/6, register "C" parc. 6. 6252, register "C" parc. 6. 6255 v katastrálnom úzenri Čadca. 

Predmetná stavba bola umiestnená územným rozhodnutim, ktoré vydalo Mesto Čadca pod č.j. 
VD/1364/2019/4072/2018/Mu dim 06.06.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosf dŕia 07.08.2019. 

Popis stavby: 
Predmetom návrhu je umiestnenie stavby rodinného domu s hospodárskou budovou. Rodinný 

dom s hospodárskou budovou sú navrhované ako nepodpivničené, prizemné, zastrešené sedlovou 
strechou. Rodinný dom bude s jednou bytovou jednotkou, technickym zázenrim, s garážou pre dye 
motorové vozidlá. Súčasfou stavby bude kryté pakovacie státie pre dye autá. V hospodárskej budove 
bude garáž s dielriou a letná kuchyŕia. Pristup na pozemok a budtIcej stavby je z jestvujiacej miestnej 
komunikácie register "C" parc. 6. 6247 v k.ú. Čadca a po pozeinku register "C" parc. č. 6255 v k.ú. 
Cadca. K rodinnému domu bude zriadená vodovodná, kanalizačná, elektrická a plynová pripojka, ktoré 
budú napojené z verejnych rozvodov inžinierskych sieti. 

Technicki ticlaje stavby: 
Zastavaná plocha celkom: 
Podlahová plocha rodinného domu: 
Podlahová plocha hosp. budovy:  

645,55 m2  
325,42 m2  
117,15m 

na stavbu 
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Obytná plocha v rodinnom dome: 	151,71 m2  
Počet obytných miestnosti 5+1 

Objektová skladba povol'ovanej stavby: 
SO 01 - Rodinný dom + garáž 
SO 02 - Hospodárska budova 
SO 03 - Prekryté parkovisko 
SO 04 - Kanalizaend pripojka 
SO 05 - Vodovodná pripojka 
50 06 - NN pripojka 
SO 07 - Plynová pripojka 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch register "C" parc. č. 6251/1, register "C" parc. č. 6251/2, 

register "C" pare. č. 6251/3, register "C" parc. č. 6251/4, register "C" parc. č. 6251/5, register "C" 
parc. 6. 6251/6, register "C" parc. č. 6252, register "C" parc. 6. 6255 v katastrálnom dzemf Čadca 
podra situácie, ktorá je sdčasfou PD a tvori prilohu tohto rozhodnutia. 

2. Polohové a vyškové pomery stavby. 
Rodinný dom: 

• stavba RD bude nepravidelného pôdorysneho tvaru vonkajšich rozmerov 39,5 x 21,25 m 
+ vonkajšia terasa 3,8 x 10,0 m, 

• porovnávacia rovina + 0,000 m = 432,500 m.n.m = droveri podlahy I. nadzemného podlažia, 
• droveri terénu pred vstupom do RD —0,340 m od + 0,000 m, 
• výška hreberia strechy bude v drovni + 4,50 m od + 0,000 m, 
• stavba bude umiestnená: 

	

	6,5 m od hranice s pozemkom parc.č. C-KN 6642/1 
17,02 m od hranice s pozemkom parc.č. C-KN 6256 
16,00 m od hranice s pozemkom parc.č. C-KN 6252 

Hospodárska budova: 
• hospodárska budova bude pôdorysných rozmeroch 7,0 x 21,25 m, 
• porovnávacia rovina + 0,000 m = 432,500 m.n.m„ 
• yýška hreberia strechy bude v drovni + 4,100 m od + 0,000 m, 
• stavba bude umiestnená: 	9,0 m od hranice s pozemkom parc.č. C-KN 6252 

6,5 m od hranice s pozemkom parc.č. C-KN 6642/1 

3. Napojenie stavby na inžinierske siete: 
• Elektrická energia — NN pripojkou (kdbel CYKY-J 4x16) napojenim z obecnej sekundárnej 

siete z jestvujtaceho JB podperného bodu vedenia NN siete. 
• Zásobovanie vodou - vodovodnou pripojkou HDPE DN 25 napojenou na verejný vodovod OC 

DN 100 umiestnený v miestnej komunikácii, v správe SEVAK a.s., Žilina, 
• Odkanalizovanie - kanalizačnou pripojkou PVC DN 160 zadstenou do verejnej kanalizácie DN 

300 PVC, v správe SEVAK a.s., Žilina, 
• Pripojovaci plynovod D 40 a pripojka D32 s napojenim na jestvujdci STL plynovod PE D 160, 

v správe SPP- distribdcia, a.s. Bratislava. 

4. Stavba bude uskutočnend podra projektovej dokumentácie overenej stavebným &adorn v 
stavebnom konani. Pripadné zmeny nesmn byt' vykonand bez predchádzajnceho povolenia 
stavebného dradu. 

5. Pri uskutočriovani stavby je potrebné dodržiavat' predpisy týkajdce sa bezpečnosti prdce 
a technických nariadern a dbat' o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 
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6. Počas výstavby bud' dodržiavané všeobecné technické požiadavky na uskutočilovanie stavieb 
v zmysle § 48 stavebného zákona. 

7. Stavba bude dokončend do piatich rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

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

9. Dažd'ové vody zo stavby a pozemku budú likvidované na pozemku stavebnika tak, aby 
nepoškodzovali susedné pozemky a nehnuternosti. 

10. Stavebnik je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesf stavebný 
dennik a tento predložit' stavebnému úradu pri kolaudácii stavby. 

11. Na stavbu budú použité stavebné výrobky spĺŕiajúce podmienky osobitných predpisov. 

12. Strešnd konštrukcia bude opatrend účinnými lapačmi snehu podra typu použitej krytiny. 

13. Podra § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatim stavebných prác stavebnik zabezpečf vytýčenie 
stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykondvaf geodetické a kartografické 
činnosti. 

14. Stavebnik je povinný označit' stavenisko s uvedenim potrebných adajov o stavbe a účastnikoch 
výstavby - § 43i ods. 3 pism. b/ stavebného zákona. 

15. Stavebnik pred začatim stavebných prác zabezpečí presné vytyčenie všetkych podzemných vedeni 
a zariadeni, ich pripadnú ochranu podra platnych noriem a predpisov za odborného dozoru ich 
správcov. 

16. Stavebnik je povinný oznárnif stavebnému úradu termin začatia stavby. 

17. Stavba bude uskutočriovand dodávatersky. Za odborné vedenie uskutočriovania stavby bude 
zodpovedaf dodávaterská organizácia — ENZA s.r.o., Májova 1098, 022 01 Čadca. 

18. Navrhovater je povinný dodržat' podmienky zdvazného stanoviska v ochrannom pásme lesa, 
uvedené v stanovisku Okresného úradu Čadca, pozemkový a lesný odbor 6. OU-CA-PLO-
2019/006148-002 zo dria 24.04.2019 

• Vlastnik stavby nebude v súčasnosti, ani v budúcnosti požadovat' vyrub stromov, ako aj odlesnenie 
lesného porastu z titulu ohrozenia stavby náhodnym pádom stromov, pripadne tierienim rastúcimi 
stromami od obhospodarovatera Lesy SR, š.p., Odštepny zdvod Čadca. Pri výstavbe stavebnik 
zabezpeči, aby nedochádzalo k poškodzovaniu okolitého lesa (vyrub stromov, uskladriovanie 
materidlu, znečisfovanie, vyparovanie a pod.). Objekt stavby bude zabezpečeny proti vzniku 
požiaru, aby sa vylúčila možnosf vzniku lesného požiaru. 

• Vlastnik stavby nebude umiestriovat' pripadné bet6nové ploty v tesnej blizkosti lesného porastu, 
čím by mohlo dôj sf k poškodzovaniu koreriovych ndbehov. 

19. Stavebnik je povinny dodržaf podmienky vyjadrenia spoločnosti SEVAK, a.s., Žilina 
k navrhovanej vodovodnej a kanalizačnej pripojke 6. 018021408, zo dŕía 26.09.2018: 

• S vydanim SP na horeuvedenú stavbu na parc.č. 6251/2, 6251/3, 6251/4, 6252, 6255 v k.ú. Čadca 
salasime za akceptovania trasy verejnej kanalizácie PVC DN 300 mm, ktorá prehádza cez par.č. 
6255, 6252, 6251/6. 

• Uvedené vodohospodárske potrubie VK a jeho ochranné pásmo žiadame v pinom rozsahu 
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rešpektovať. Požadujeme dodržať  minimálnu vzdialenosť  určenir k ochrane kanalizačného potrubia 
v zmysle Zákona 6.442/2002 Z.z. 0 verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 odsek 
2, ktorá vymedzuje pásmo ochrany VK v šírke 1,5 m (do DN 500 vrátane) od pôdorysného 
bočného okraja potrubia na obidve stany. 

• V pásme ochrany VK je zakázand vykonávať  zemné práce, umiestliovať  stavby pevne spojené so 
zemou záldadom napr. oplotenie RD, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať  
činnosti, ktoré obmedzujfi prístup k verejnej kanalizácil alebo ktoré by mohli ohroziť  jej technický 
stay, vysádzať  tryalé porasty, umiestfiovať  skládky, vykonävať  terénne Apravy. Výkopové price v 
ochrannom pásme VK požadujeme realizovať  ručným výkopom. 

• Oplotenie pozemku investora, v mieste križovania s naším potrubim VK, požadujeme navrhnirť  z 
rahko rozoberaterného materiálu (napr. stĺpiky a pletivo). V prípade poruchy na verejnej 
kanalizácii, ktorá sa nachádza na záujmových parcelách, bude táto VK sprístupnená pre potreby 
opravy a ildržby a investor si uvedenie oplotenia do pôvodného stavu zrealizuje na vlastné 
náldady. 

• V zmysle § 20 zákona 6.442/2002 Z.z. je prevádzkovater oprávnený v nevyhnutnej miere 
vstupovať  na cudzie pozeinky v súvislosti s prevádzkovaním, alebo na irčely opráv a adržby 
kanalizácie. 

• Vodovodmi prípojku požadujeme zrealizovať  z materiálu HDPE 100 SDR 11 PN16 D 32x3,00mm 
(DN 25mm). Vodovodnir prípojku požadujeme viesť  v jednostrannom sklone min 3%. Potrubie VP 
uložiť  do nezamŕzajticej hlbky. 

• Na meranie spotreby vody bude osadené meradlo Qn=2,5m3/hod DN 20. Tento fakturačný 
vodomer a navŕtavací pás dodá naša spoločnosť. Vodomer bude osadený vo vodomernej zostave na 
ráme typ SEVAK, a.s. 

• Odsalasujeme plastovil yodomernir šachtu 01270x1500/0600x400mm (U-Plast Trade). Zvislé 
vzdialenosti stfrpačiek vo VS musia zodpovedať  požiadaykám BOZ (300 mm). Stapadlá a dno vo 
VŠ realizovať  s protišmykovou fipravou. Pre zabezpečenie nezarnŕzajficej hĺbky musí byt' šachta v 
teréne osadená tak že bude zasypaná až po horml aroversi vstupného komína. Je neprípustné 
použitie alcéhokorvek ponfikaného typu stojanovej vodomernej §achty v obchodnej sieti (t.j.šachty, 
ktorá je rozmerovo a konštrukčne určená na montiž vodomeru len z vonkajšieho priestoru). 

• V zmysle STN 75 5401 č. 31 a STN 75 6101 č. 7.6.13 musí byt' pri síibehu a križovaní potrubie 
dopravujirce zdravotne škodlivé látky (KP) navrhnuté pod potrubím dopravujficim pitnú vodu 
(VP). V zmysle uvedeného odporačame v mieste križovania VP s KP vykonať  také technické 
opatrenie, ktorN'im sa zamedzí možnosti kontaminácie pitnej vody odpadovou vodou, napr.dať  VP v 
mieste križovania do ocerovej chráničky DN 50 dĺžky cca 3,00m. 

• Potrebu pitnej vody pre zásobovanie objektu zabezpečíme iba do kapacity vodovodnej siete a 
tlakových pomerov v danej lokalite. Podmienka platí tiel pri použití tlakových splachovačov a 
iných tlakových vrultorných zdrayotechnických zariadení. 

• Pre hodnotenie dodávky vody (kvality, mnolstva a tlaku vody) pre riešený objekt bude vzhradom 
na dĺžku prípojky 96,0 m rozhodujike miesto-bod napojenia na verejný vodovod. Z dôvodu 
zabezpečenia dodávky hygienicky nezávadnej vody odporirčame yýmenu naakumulovanej vody v 
potrubí realizovať  odpaťaním cez uzáver (kohírtik) na VP a osadením zariadenia na dodatočnil 
dezinfekciu vody. 

• Do verejnej kanalizácie PVC DN 3 bude možné zanstiť  len splaškové odpadové vody. Kvalita 
yypiišťaných odpadových vôd musí zodpovedať  stanoveným limitom znečistenia uvedených vo 
Vyhláške 6.55/2004 Z.z. 
V prípade odkanalizovania priestorov suterénu nehnuterností resp. priestorov umiestnených pod 
írrovtiou poklopov na VK je nutné v zmysle STN-EN 13564-1 tieto priestory zabezpečiť  vhodným 
zariadením zabrátrujiicim zaplaveniu z kanalizačných potrubí (napr. spatné klapky). 

• Odsúhlasujeme materiál kanalizačnej prípojky PVC DN 150mm. Kanalizačml prípojku 
požadujeme viesť  v min. sklone 20%. 

• Ilóžko hr. 150Mm a obsyp hr. 300Mm nad potrubie prfpojok musí byt' zrealizovaný pieskom resp. 
štrkopieskom s verkosťou zŕn max. 8mm. 
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• K termínu realizdcie zallstenia kanalizačnej prípojky musí mat' žiadater vybudovanft kartalizačmi 
prípojku vo vzdia1enosti cca 1-1,5 m od miesta zaftstenia do verejnej kanalizácie. 

• Fakturácia vodného a stočného bude vykonávaná na záldade osadeného hlavného fakturačného 
meradla v správe a majetku SEVAK a.s. Žilina od ciátumu realizácie pripojok. 

• Samotné napojenie na verejný vodovod a splaškovú kanalizáciu je podmienené vybavením 
Žiadosti o zriadenie vodovodnej prípojky a Žiadosti o zriadenie kanalizačnej prípojky a podpisom 
zmluvy na dodávku pitnej vody a odvedenie spláškových odpadových vôd. Tlačivá a potrebné 
informácie pre zriadenie VP a KP poskytne príslušný zamestnanec SEVAK a.s., na Zálcaznickom 
centre. 

• Stavebník pred zahdjením zemných prác požiada o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa 
nachddzajú v záujmovom itzetní (aj napdjacie potrubia) a zabezpečí, aby pri realizácif VP a KP 
bola dodržaná STM 73 6005 pri sitbehu a križovaní VP a KP s ostatnými vedeniami. 

• Napojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod a kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu 
vykonávajú pracovníc našej spoločnosti materiálov používaných v podmienkach našej spoločnosti. 
Vykondvať  zásahy na zariadeniach verejného vodovodu a kanalizácie nie je cudzím dovolené. 
Tieto zásahy môžu vykonávať  len osoby určené prevádzkovaterom vodovodu a kanalizácií. 

• Pred zásypom vodovodnej a kanalizačnej prípojky požadujeme prizvať  našich pracovníkova ku 
kontrole stavu vykonaných prác a umiestneniu vodomemej a kanalizačnej šachty. Celd kanalizačná 
prípojka musí byt' vybudovaná ako vodotesná. Slaišky vodotesnosti vykonať  podra STN EN 1610 
a tlakové skaky vodovodnej prípojky vykonať  podra STN EN 80. 

• V zmysle zákona č  442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách vlastník 
vodovodnej a kanalizačnej prípojky je povinný zabezpečiť  opravy a Adržbu vodovodnej a 
kanalizačnej prípojky na vlastné náklady. 

20. Dodržať  podmienlcy spoločnosti Stredoslovenskd distribučnd, a. s. Žilina uvedené vo vyjadreni 
pod m.: 4300091161-684 zo dria 11.06.2018: 

• V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSD a.s. pre pripojenie Vášho 
odbemého miesta nachadzajú. 

• Pripojenie na el. energiu žiadame riešiť  z distribučnej sústavy SSD v danej lokalite. Odovzdávacie 
miesto a bod napojenia určujeme spínacie a istiace prvky v poistkovej skrinke SPP2, ktorá bude 
umiestnená na podpernom bode v majetku SSD a.s. 

• Odsáhlasend pradová hodnota hlavného ističa pred elektromerom I =3x25A, charakteristika B 
• Pripojenie do distribučnej sústavy SSD bude realizovand v zmysle platných STN a zákona 

251/2012 Z.z. Pripojenie el. prívodu do istiacej skrine a istiace prvky, Vám zabezpeči výlučne SSD 
po spinení podmienok pripojenia definovaných v o vyjadrení , v pripojovacej zmluve a po 
uaplatení pripojovacieho poplatku na fičet SSD 

• Prívod z istiacej skrine do rozvddzača merania spotreby elektrickej energie (d'alej RE) bude 
vyhotovený káblom min. AYKY-J4Bx16 mm2  mechanicky chránený v ochrannej trubke 
(chráničke) a ukončený na hlavnom ističi pred meraním (plombovaterná časť) 

• Meranie elektriny bude umiestnené v RE umiestnenom na verejne prístupnom tnieste na hranici 
pozernku. Vyhotovenie RE musí vyhovovať  platnej norme STN EN 61439-1 al 5, pre pripadné 
blokovanie elektrospotrebičov musia byt' spinené technické a obchodné podmienky príslušnej 
sadzby. Pred elektomerovým rozvádzačom RE musí byt' vorný rovný priestor aspori 800 mm. 
V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN — C na sústavu TN — S, ktorú je 
potrebné riešiť  mimo plombovanú časť  rozvádzača RE. Práce na elektrickom prívode ako aj 
monta smie realizovať  Vami vybratá odbome spôsobilá osoba v zmysle Vyhldšky 508/2009 Z.z. 
Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na www.ssd.sk, 

• Pred pokračovaním procesu pripojenia je potrebné uzatvoriť  so SSD pripojovaciu zmluvu 
a vybudovať  zo strany odberatera elektrický prívod po RE (vrdtane) v sfiôade so všeobecnými 
podmienkami na www.ssd.sk. EleIctricicý prívod je súčasťou odberného elelctrického zariadenia 
odberatera. SSD nezodpovedá, ani sa nijakým spôsobom nevyjadruje k projektovej dokumentácif, 
umiestneniu, vybudovaniu a Adržbe NN elektrického prívodu. Odberater je povinný mat' pred 
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vybudovanim elektrického privodu snhlasy majiterov dotknutých nehnuteĺnosti, na ktorých bude 
tento eleIctrický privod umiestnený. 

• Všetky potrebné Apravy na vybudovanie elektrického privodu vrátane RE si realizuje žiadater na 
vlasné náklady 

• Každé novo vybudovand odberné elektrické zariadenie odberatera musi mat' pred požiadavkou na 
montáž určeného maradla vyhotoverth Správu o odbornej prehliadke a odbornej slaške 
elektrického zariadenia v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. a vyhláškou 6. 508/2009 Z.z. 
a protokol o kusovej skake elektormerového rozvádzača , a tieto je odberater povinný kedykorvek 
predložiť  na vyžiadanie zo strany SSD k nahliadnutiu v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike 

• predmetnej lokalite katastra Čadca sa v blizkosti nachádzajn energetické zariadenia. Zakreslenn 
orientačna trasu týchto vedeni máte v prilohe stanoviska SSD Č. 4300091161-684 zo dria 
11.06.2018 

• Od uvedených energetických zariadeni dodržať  ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z., a 
bezpečné vzdialenosti podra prislušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác, žiadame 
neporušif celistvosť  uzeinflovacej sústavy. 

• Zároveri si Vás dovorujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachadzať  aj podzemné vedenia 
tretich osôb. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedeni 
potrebné fyzicky ju vytýčiť. 

• Prestrú trasu podzemných káblových vedeni v majetku SSD, a. s. Vám na základe objednávky 
smerovanej na e-mailovit adresu prevadzkovatel@ssd.sk  vytýči určený pracovnik SSD, a. s. 

• Pri manipulácif mechanizmami v blizkosti elektroenergetických zariadeni SSD, ako aj pri prácach 
v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blizkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednat' postup 
prác na stredisku f1držby Čadca 

• V stbehu a Icrižovani zemných káblových vedeni žiadame dodržať  manipulačný priestor min. 1 
meter na každn stranu. 

21. Stavebnik je povinný dodržať  podmienky vyjadrenia spoločnosti SPP Distribúcia a.s., Bratislava 
k navrhovanej plynovej prípojke 6. TD/KS/0324/2019/Šo, zo dfia 05.11.2019 okrem iného: 

Všeobecné podmienky: 
• Stavebnik je povinný dodržať  ochranné a bezpečnostné pásma existujacich plynárenských 

zariadeni v zmysle §80 Zákona o energetike, 
• stavebnik je povinný pri realizácii stavby dodržať  minimálne vzájomné vzdialenosti medzi 

navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujncimi nadzemnými a podzemnýtni objektmi a 
inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01, 

• pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatim vykonávania iných činností je stavebnik 
povinný zabezpečiť  prostrednictvom prislušných prevádzkovaterov presné vytýčenie existujncich 
podzemných vedeni, 

• pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatim vykonávania iných činnosti, je stavebnik 
povinný požiadať  SPP-D o presné vytýčenie existujficich plynárenských zariadeni na základe 
pisomnej objednávky, ktorn je potrebné zaslať  a adresu: SPP — distribúcia, a.s., Sekcia ildržby, 
Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostrednictvom online formuláru 
zverejneného na webovom sidle SPP-D (www.sp-distribucia.sk), 

• v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo 
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadeni do 
vzdialenosti 100 m, 

• stavebnik je povinný pri realizácii stavby dodržiavať  ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky 6. 
508/209 Z.z., Stavebn6ho zákona a iných všeobecne zavazných pravnych predpisov — stvisiacich 
technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najma TPP 702 01, 

• stavebnik je povinný pri realizácii dodržať  technické podmienky stanovené v predchádzajficom 
vyjadrenf SPP-D k Žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti čislo 701122518 

Technické podmienky: 
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• stavebnik je povinný zabezpečif pristupnosf zariadeni počas realizácie stavby, z dôvodu potreby 
prevádzkovania plynárenských zariadeni, najma výkonu kontroly prevádzky, fidržby a výkonu 
odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských 
zariadeni, 

• stavebnik je povinný umožnif zástupcovi SPP-D (p.Adam. Kušnier, tel.č.+421 41 242 4107) vstup 
na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadeni, 

• stavebnik je povinný realizovať  výkopové price vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každa stranu 
od obrysu existujúcich plynárenských zariadeni v súlade s STN 73 3050 až po predchadzajacom 
vytýčeni plynových zariadeni výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, 

• pristup k akákorvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je 
prfsne zakázaná, pokiar sa na tieto práce nevzfahuje vydané povolenie SPP-D, 

• odkryté plynovody káble, ostatné inžinierske siete musia byť  počas odkrytia zabezpečené proti 
poškodeniu, 

• stavebnik nesmie nad trasou plynovodu realizovať  také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho 
doterajšie odkrytie a hibku uloženie, v pripade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia 
a poklopy plynárenských zariadeni osadif do novej úrovne terénu, 

• každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musi byť  ihned' 
ohlásené SPP-S na tel.č.: 0850 111 727, 

• stavebnik je povinný zabezpečif, aby trasa pripojovacieho plynovodu rešpektovala iné vedenia s 
ohradom na možnosť  ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevadzkovani nemohlo dôjsť  k 
vzájoinnéinu ovplyvilovaniu, pripadnému poškodeniu, 

• stavebnik je povinný umiestnit' hlavný uzáver plynu (HUP), regulator tlaku plynu (RTP) a meradlo 
do skrinky DRZ na hranicu verejného pristupného a súkromného pozernku tak, aby boli prfstupné z 
verejného priestranstva, 

• stavebnik je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcim 
distribučným plynovodom a budovaným pripojovacim plynovodom vykonala iba oprávnená osoba 
— zhotoviter, ktorý ma schvalený typový technologický postup (zoznam zhotoviterov je zverejnený 
na webovom sidle SPP-D), 

• stavebmic je povinný zabezpečiť  aby po vykonani prepoja pripojkovým „T kusom" bola vykonaná 
skigka tesnosti vrátane vyhotovenia Zápisu, 

• stavebnik je povinný minimálne 3 pracovné dni pred zasypanim pripojovacieho plynovodu 
požiadať  o vykonanie kontroly realizácie pripojovacieho plynovodu prostrednictvom on-line 
aplilcácie na webovom sidle SPP-D, 

• stavebnik je povinný po ukončeni stavebných prác odovzdaf na oddelenie prevádzky SPP-D, 
pracovisko Žilina, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podra prilohy, 

• po úspešnom odovzdani a prevzati technicko-právnej dokumentácie bude investorovi vydand 
Potvrdenie, na základe ktorého bude možné požiadať  o monte meradla a uviesť  plynarenské 
zariadenie do prevádzky. 

22. Pred zásahom do miestnej komunikácie (položenie inžinierských sieti) je stavebnik povinný 
požiadať  Mesto Čadca, referát dopravy o povolenie na zvláštne uživanie miestnej komunikácie, 
resp. o rozkopové povolenie, v ktorom mu budú dané podmien_ky na spätnú upravu miestnej 
komunikácie. 

23. Vjazd z miestnej komunikácie p.č. C KN 6247 v k.ú. Čadca na pozemok p.č. C KN 13 795/35 
v k.ú. Čadca bude zriadený za dodržania týchto podmienok: 

• Povrchové vody zo spevnenej plochy vjazdu likvidovať  na vlastnom pozemku tak, aby nevytekah 
na miestnu komunikáciu. 

• Vjazd zrealizovať  podra projektovej dokumentácie overenej v fizemnom konani. 
• Vjazd napojif v nivelete jestvujacej komunikácie. 
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24. Stavebnikovi budd ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác sldžif iba 
pozemky, ktore sú v jeho vlastnictve. V prfpade potreby zásahu do verejnych plôch v sdvislosti 
s vystavbou objektu je stavebnik povinný pred realizáciou vyžiadat' si sdhlas Mstl v Čadci, odd. 
ekonomicke a správy majetku. 

25. Stavebnymi pricami nezasahovaf do vlastnickych, pit). iných práv k pozemkom dotknutým 
stavbou bez sdhlasu ich majiteFa, správcu, neprimerane obmedzovat' práva a prdvom chránene 
záujmy dčastnikov stavebneho konania. 

26. Po ukončeni stavby je stavebnik povinný pozemky dotknute stavbou uviesf do p6vodného stavu a 
pripadné vzniknute škody uhradif vlastnfkom resp. uživaterom podra všeobecných predpisov o 
ndhrade škody. 

27. Stavebnik je povinny v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti 
budov a o zmene a dopineni niektorých zdkonov predložit' ku kolaudácii stavby 
energeticky certifikát vypracovaný oprávnenou osobou. 

28. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

Projektovti dokumenticiu vypracoval: 
Ing. arch. Radoslav Stráňava, Okružná 112/18, 022 04 Čadca 

Splisob doterajšieho využitia pozemkov: 
Okresný drad Čadca, pozemkový a lesny odbor vydal pod č.j. OU — CA — PLO — 2019/015759 — 002 
dŕia 10.12.2019 rozhodnutie o trvalom odňatf pornohospodárskej pô'dy. 

Rozhodnutie o nimietkach Oastnikov konania: 
V priebehu stavebneho konania si Ačastnici konania: Magdaléna Pohančenikovd, bytom 

Čadečka 1489, 	022 01 Čadca, uplatnili námietky voči povorovanej stavbe. Magdalena 
Pohančeniková nesdhlasila s tým aby ndkladne autá chodili na stavbu popred jej dom, kde by mohli 
narušit' v strede cesty hydrant na pitnd vodu aj s pripojkou k domu. V oplotenf je plynomer, ktorý by 
mohol byt' poškodený z dôvodu, že cesra je dzka a dom je starý a mohol by byt' narušeny otrasmi 
z ndkladných aut. 

Stavebný drad vznesend námietku po posddeni zamieta. 

Zo strany ostatných dčastnikov konania neboli vznesene žiadne nárnietky ani pripomienky. 

Stavba nesmie byt' začatá pokiar stavebne povolenie nenadobudne právoplatnosf v zmysle § 52 
ods. 1 zákona 6. 71/1967 Zb. o sprdvnom konani. 

Stavebne povolenie stráca platnosf ak do dvoch rokov odo dŕía nadobudnutia jeho 
prdvoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebneho zákona. 

Stavba :je umiestnená v sdlade s platným Územným plánom Mesta Čadca, jeho zdväznymi 
regulativmi, ktore boll schválené uznesenim Mestského zastupiterstva Mesta Čadca č. 96/2007 zo dňa 
27.07.2007. Rodinný dom je navrhovaný v urbanistickom olasku Čadečka, v platnom dzemnom pláne 
s označenim 4/BI/6 - plochy rodinných domov, so zakladnou funkciou obytnou, spôsob zástavby - 
individuálne rodinne domy, so strechou sedlovou alebo valbovou, s parkovanim riešeným na vlastnom 
pozemku. 

Predmetná stavba bola umiestnená dzemnym rozhodnutim, ktore vydalo Mesto Čadca pod č.j. 
VD/1364/2019/4072/2018/Mu dria 06.06.2019, ktore nadobudlo právoplatnosf di% 07.08.2019. 
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ODÔVODNENIE 

Stavebnik: JUDr. Vladimir Škripek, bytom Oščadnica 1562, 023 01 Oščadnica podal žiadosť  o 
vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom s hospodárskou budovou" na pozemkoch 
register "C" parc. Č. 6251/1, register "C" parc. č. 6251/2, register "C" parc. č. 6251/3, register "C" parc. 
č. 6251/4, register "C" parc. 6. 6251/5, register "C" parc. Č. 6251/6, register "C" parc. č. 6252, register 
"C" parc. 6. 6255 v katastrálnom Azerni Čadca. 

Predmetná stavba bola umiestnená Azenmým rozhodnutfm, ktoré vydalo Mesto Čadca pod č.j. 
VD/1364/2019/4072/2018/Mu diía 06.06.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť  dria 07.08.2019. Stavba 
je umiestnená v sAlade s platným Územným plánom Mesta Čadca, jeho závaznými regulativmi, ktoré 
boli schválené uznesenim Mestského zastupiterstva Mesta Čadca 6. 96/2007 zo dria 27.07.2007. 
Rodinný dom je navrhovaný v urbanistickom okrsku čadečka, v platnom Azemnom plane s označenfm 
4/BI/6 - plochy rodinných domov, so základnou funkciou obytnou, spôsob zástavby - individuálne 
rodinné domy, so strechou sedlovou alebo valbovou, s parkovanim riešeným na vlastnom pozemku. 

Stavebný Arad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym Ačastnikom konania a 
dotknutýrn orgánom a organizáciárn. K prerokovaniu žiadosti sAčasne nariadil ústne pojednávanie 
spojené s miestnym zisťovanim na deil 14.10.2019, o výsledku ktorého bol spisaný záznam. 

Stavebný Arad, na záldade výsledkov Astneho pojednávania, požiadal stavebnika, aby predložil 
stavebnému úradu okrem iného stanovisko Olcresného Aradu, pozemkový a lesný odbor k vplatiu 
z pôdneho fondu. Po doloženi požadovaných podkladov stavebný Arad pokračoval v konanf. 

V priebehu stavebného konania si Ačastnička konania Magdaléna Pohančeniková, bytom 
Čadečka 1489, 022 01 Čadca, uplatnila námietky voči povorovanej stavbe. Magdaléna Pohančenikova 
nesAhlasila s tým aby nalcladné autá chodili na stavbu popred jej dom, kde by mohli narušiť  v strede 
cesty hydrant na pitnú vodu aj s pripojkou k domu. V oploteni je plynomer, ktorý by mohol bye 
poškodený z dôvodu, že cesra je úzka a dom je starý a mohol by byt' narušený otrasmi z nákladných 
aut. 

Stavebný úrad vznesenú námietku po posúdeni zamietol. 

Vznesené námietky sú prejudikovanie veci, ale aj napriek tomu sa nimi stavebný Arad 
zapodieval. 

Pristupová komunikácia je verejná miestna komunikácia, t.j. môže ju využívať  každý. Co by sa 
mohlo týlcať  poškodenia jestvujAcich pripojok k domu pani Pohančenikovej, stavebnik je povinný 
dodržiavať  pri realizácii stavby všetky podmienky uvedené v rozhodnutf ako napr. vytýčenie 
jestvujacich vedeni, zabezpečenie ich ochrany, v prfpade poškodenia uviesť  do pôvodného stavu 	 

Stavebnik pred zásahom do miestnej komunikácie (položenie inžinierských sieti) je povinný 
požiadať  Mesto Čadca, referát dopravy o povolenie na zvlaštne uživanie miestnej komunikácie, resp. o 
rozkopové povolenie, v ktorom mu budA dal-16 podmienlcy na spatml upravu komunikácie. 

Nakorko pani Pohančenfkova má obavy, že by mohlo clôjsť  k poškodeniu jej rodinného domu, 
aj napriek tomu, že sa rodinný dom nachadza v dostatočnej vzdialenosti od miestnej komunikácie, 
stavebný Arad odporúčal, aby po vzájomnej dohode stavebnika a vlastničky RD sAp.č. 1489 bol 
vypracovaný pasport stavby, ktorý by dokumentoval stay rodinného domu pred výstavbou. 

Stavebnik musi rešpektovať  podmienku *6.23 uvederth v podmienkách pre realizáciu stavby - po 
ulcončeni stavby je stavebnik povinný pozemky dotknuté stavbou uviese do pôvodného stavu a 
pripadné vzniknuté škody uhradiť  vlastnikom resp. užívaterom podra všeobecných predpisov o 
tiara& škody. 

Námietky ani pripomienky zo strany ostatných Ačastnikov konania neboli v konaní vznesené. 
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Dokumentácia spifia zdkladné požiadavky na stavby stanovené § 43d a § 47 stavebneho 
zákona. 

Stavebny úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktore by bránili povoleniu stavby. 

POUČENIE 

Podra § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o sprdvnom konanf v zneni neskoršich predpisov možno 
proti tomuto rozhodnutiu podat' do 15 din odo dfia jeho doručenia odvolanie na Mesto čadca /adresa: 
Mestský úrad, oddelenie dopravy, l'JP a SP, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. Toto rozhodnutie nie 
je možné preskúmat' súdom podra zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v zneni zákona 6. 
424/2002 Z.z., pokiar nebol vyčerpany riadny opravný prostriedok. 

ng. Man GURA 
pri 	tor mesta 

Priloha: overená projektová dokumentdcia — pre stavebnika 

Dorn& sa: 
te'astnici konania 
1. JUDr. Vladimir 'Skripek, Oščadnica sup. č. 1562, 023 01 Oščadnica 
2. Marta Hadidová, Čadečka súp. 6. 1783, 022 01 Čadca 
3. Anton Lag, Čadečka sup. 6. 1482, 022 01 Čadca 
4. Anna Lašovd, Čadečka súp. č. 1482, 022 01 Čadca 
5. Magdaléna Pohančeniková, Čadečka sup. 6. 1489, 022 01 Čadca 
6. Lesy Slovenskej republiky, š.p., OZ Čadca, Ľ. Podjavorinskej sap. č. 2207, 022 01 Čadca 
7. vlastnici susednych pozemkov CKN 4290/1, 6237, 6238, 6240, 6642/1, 14677/1 v k.ú. čadca 

Nakorko okolité pozemky p.č. CKN 4290/1, 6237, 6238, 6240, 6642/1, 14677/1 v k.ú. Čadca 
nemajú založené listy vlastnictva tj. nie sú známi učastníci konania, tymto sa oznámenie doručuje 
verejnou vyhláškou § 61 ods. 4 stavebného zákona. Oznámenie musi byt' vyvesené po dobu 15 dni na 
nradnej tabuli Mestského úradu v Čadci. 

Dotknuté orgány 
8. MsÚ Čadca, oddelenie životneho prostredia a odpadového hospodárstva 
9. Msfl Čadca, referát dopravy 
10. Okresny úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. 6. 95, 022 01 Čadca 



Pečiatka a p pis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 
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11. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta sfip. 6. 1960, 010 57 Žilina 
12. Slovak Telekom a.s., RCSI, Poková sap. 6. 1, 010 01 žilina 
13. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava 
14. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 žilina 

Toto oznámenie musi byť  vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledný deft 
lehoty vyvesenia je Mom doručenia. 

VYVESENt IAA.   2  7* 	'?  	ZVESENt DŇA: 	  

Sprivny poplatok podra aikona Č. 145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch v men! neskorgfch predpisov položky 60 pism. a ods. 1 vo 
výgke 50.00 E bol zaplatený.  
Tel.: 041/4332301-4 Ič0: 313971 	Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca E-mail: sekretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIt: 2020552974 	Č. 6.: 7224-322/0200 	Internet: www.mestocadca. sk  
Adresa: Mestský (wad čadca, Ndmestie slobody 30, PSC: 022 01 
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