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C A D c A
Č. j.: VD1154112014/Mu V Čadci dňa 25.09.2014

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
• _ '.L"."

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný
zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení
stavby, ktorý dňa 11.03.2014 podal "',"j" ,"

r o z hod n u tie o u mie stn e n í stavby
" Prestavba objektu bývalej čerpacej stanice na objekt pre údržbu a opravu áut"

MDM - Trans s.r.o., Hviezdoslavova 2077, 02201 Čadca

(ďalej len "navrhovatel"'), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a
§ 4 vyhláškyč. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

(ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 1117/1, 1117/2 v katastrálnom území Horelica.

Popis stavby:
Areál bývalej čerpacej stanice pohonných hmôt sa nachádza na území evidovanom v registry

enviromentálných zaťaží - CA (002)/ Čadca - ČS PHM Čadca - Horelica - SKJEZ/CA/167. V
súčasnosti je objekt nevyužívaný. Prestavbou sa vybuduje nový objekt, ktorý bude slúžiť pre údržbu a
opravu osobných aj nákladných áut. Pôvodné prestrešené státie čerpacej stanice ako aj priľahlej
predajne rozmerovo nepostačuje, preto bude kompletne asanovaný a na jeho mieste bude vytvorený
nový objekt, ktorý možno z prevádzkového hladiska rozdeliť na dve časti:
l - hlavný priestor - bude mať charakter otvorenej haly a bude v ňom vykonávaná oprava a údržba áut.
2 - prevádzková časť - bude priamo naväzovať na halu a budú v nej skladové a administratívne
priestory. Táto časť bude dvojpodlažná. V dolnej časti bude pri vjazde do garáže predajňa a prijímacia
kancelária, v zadnej časti sklad a kotolňa. Na poschodí bude sklad, administratívne priestory a zázemie
pre zamestnancov. Novovybudované priestory budú navrhnuté tak, aby bolo možné v hale odstaviť 3
nákladné autá, resp. 2 nákladné a 2 osobné. Administarívne priestory budú slúžiť pre max. 5
zamestnancov, celkový počet zamestnancov je plánovaný na 8. Nová zastavaná plocha bude 579 m2

,

spevnená plocha 860 m2

Pre umiestnenie a projektovú dokumentáciu stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Projektová dokumentácia stavby pre vydanie stavebného povolenia /ďalej DSP/ bude akceptovať

všetky podmienky tohto rozhodnutia a bude spracovaná v rozsahu potrebnom pre náležité
posúdenie /§ 9 Vyhl. Č. 453/2000 Z. z.l,

2. Podmienky priestorového umiestnenia stavby dodržať v zmysle priloženej situácie, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia:

• stavba bude pôdorysných rozmerov 24,0 x 25,50 m.
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• porovnávacia rovina ± 0,000 je v úrovni podlahy I. NP
• úroveň upraveného terénu z juhozápadnej strany bude - 0,050 mod porovnávacej roviny,

zo severovýchodnej strany bude - 0,150 II od porovnávacej roviny
• výška najvyššieho bodu strechy je + 6,550 II od porovnávacej roviny
• napojenie na inžinierske siete:

• objekt bude napojený na skutkovú prípojku vody z mestského vodovodu
• skutková splašková kanalizácia je nevyhovujúca, preto budú vybudované nové kanalizačné

rozvody a osadená prefabrikovaná vodotesná žumpa, dažďové vody zo strechy budú odvádzané
do trativodnej šachty vybudovanej na pozemku investora, dažďové vody zo spevnených plôch
budú odvádzané cez odlučovač ropných látok do rrativodnej šachty vybudovanej na pozemku
investora, . . " '0' _o •

. ~ v "

• skutkové rozvody elektriky sú nevyhovujúce, NN prípojka bude vybudovaná z plánovanej
trafostanice na pozemku investora

• vykurovanie sa navrhuje pomocou drevosplyňujúceho kotla so zásobníkom

3. Súbeh a križovanie s dotknutými jestvujúcimi" vedeniami navrhnúť, ak me je v ďalších
podmienkach uvedené inak, v súlade sSTN 73' ····6005·•.. V projektovej dokumentácii po
predchádzajúcom vytýčení, zdokumentovať všetky dotknuté vedenia s vyznačením odstupových
vzdialeností od jednotlivých vedení, resp. miest napojení.

4. Pred spracovaním ďalšieho stupňa' PD je potrebné požiadať o presné vytýčenie všetkých
podzemných vedení a zariadení /vodovody, kanalizácie, plynovody, elektrická energia,
telekomunikačné káble/ jednotlivých správcov vedení za ich odborného dozoru, dodržať príslušné ~
STN, ochranné pásma jestvujúcich vedení a ich prípadné pripomienky dané pri vytýčení.

5. V d'alšom stupni PD preukázat' formou 'projektu organizácie výstavby spôsob uskutočnenia stavbY;,1
s potrebnými plochami zariadenia staveniska, dopravným napojením staveniska a nevyhnutnými
zábermi. Pri návrhu minimalizovať negatívne vplyvy uskutočňovania stavby na susedné pozemky, Ai
trvalé porasty a stavby.

6. Nezasahovat' do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom dotknutým stavbou bez súhlasu ich
majiteľa, správcu, neprimerane neobmedzovat' práva a právom chránené záujmy účastníkov
konania.

7. V DSP preukázať odvedenie dažďových vôd spôsobom, aby neboli poškodené susedné pozemky
a stavby. Návrh inštalovania vsakovacích jám na pozemku investora, môže byt' po vykonaní 1GB
prieskumu

8. V DSP preukázať, napojenie objektu na zdroj požiarnej vody.

9. V DSP dodržať podmienky - Slovenskej správy ciest Žilina:
• dopravné napojenie na št. cestu III l rešpektovať existujúce
• navrhnúť úpravu povrchu napojenia na št. cestu III l
• navrhovanou stavbou nesmie dôjsť k narušeniu existujúceho odvodnenia št. cesty III l
• predložiť priečny rez št. cestou I1ll v miestach napojenia s vykreslením konštrukčných vrstiev
• projekt TDZ a DDZ je potrebné odsúhlasiťpríslušným odborom dopravnej polície a o určenie

požiadať cestný správny orgán

10. Dodržať podmienky Okresného úradu v Čadci:
• ponechať max. 3 pozorovacie objekty za účelom sledovania kvality podzemných vôd
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• dodávateľ stavby, ktorý je zároveň pôvodcom odpadu, bude odpad zhromažďovať tak, aby
nenarušoval estetický raz krajiny apodľa potreby zabezpečí jeho okamžité zneškodnenie alebo
zhodnotenie

• nevyužiteľné odpady budú zneškodnené skládkovaním na skládke odpadov, ktorá má udelený
súhlas na prevádzkovanie v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, príp. integrované
povolenie v zmysle zákona Č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v znení neskorších predpisov

• prebytočnou výkopovou zeminou ani ostatným odpadom nezasypávať akékoľvek plochy v okolí,
aby nedošlo k zasypaniu prípadných biotopov európskeho alebo národného významu, ale
zlikvidovať ich na riadenej skládke TKO

• pred zahájením prác požiadať o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom poda § 7
ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch, ak množstv-o nebezpečných-odpadov, ktoré vzniknú realizáciou
stavby presiahne 100 kg ;. s.>

• nevyužitý odpad ponúkne na materiálové zhodnotenie inému v tom prípade, ak nový držiteľ
odpadu bude mať povolenie príslušného stavebného úradu na terénne úpravy alebo využitie územia
podľa stavebného zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov

• v ďalšom stupni PD bude dopracovaná problematika odpadového. hospodárstva o druhy odpadov
zaradené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.~~,..Morou;.s.austanovuje Katalóg o odpadoch a
predpokladané množstvo odpadov, ktoré vzniknú realizáciou stavby, ako aj spôsobom ich
zhodnotenia a zneškodnenia a o druhy odpadov, ktoré budú vznikať počas užívania stavby a
spôsob ich zhodnotenia a zneškodnenia

11. V DSP dodržať podmienky - SeVaK a.s. Žilina:
• na záujmovej par. č. 1117/2 v k.ú. Horelica sa nachádza privádzač vody SKY DN 600 OC, je nutné

zabezpečiť presné vytýčenie uvedeného potrubia priamo v teréne
• rešpektovať vodovodné potrubie v plnom rozsahu, dodržať pásmo ochrany verejného vodovodu

v rozsahu 2,5 m od okraja potrubia na obidve strany
• v DSP riešiť rekonštrukciu, resp. osadenie novej vodovodnej šachty
• DSP predložiť na odsúhlasenie

12. V DSP dodržať podmienky - SSE - Distribúcia a.s. Žilina:
• v záujmovej oblasti sa nachádzajú energetické zariadenia
• dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti poda príslušných

noriem STN .

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V priebehu konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne námietky ani

pripomienky. Pripomienky dotknutých orgánov boli akceptované a sú zapracované do podmienok
tohto rozhodnutia.

K stavbe sa vyjadrili dotknuté orgány:
Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej geologickej správy Bratislava, SeVaK a.s.

Žilina, SSE - distribúcia a.s. Žilina, SPP - distribúcia a.s. Žilina, Slovak Telekom, a.s. Žilina,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca, OR Hasičského a záchranného zboru v Čadci,
Okresný úrad v Čadci odbor starostlivosti o ŽP, SSC Žilina.

Stavba nie je v rozpore s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (ÚPN mesta Čadca)
schválenou uznesením mestského zastupiteľstva č. 96/2007 na zasadnutí dňa 27.07.2007.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 2 roky odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie stavebného
povolenia.
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ODÔVODNENIE

Navrhovatel': MDM - Trans s.r.o., Hviezdoslavova 2077, 022 01 Čadca, podal návrh na vydanie
územného rozhodnutia pre stavbu: " Prestavba objektu bývalej čerpacej stanice na objekt pre údržbu a
opravu áut" na pozemkoch register "C" parc. Č. 1117/1, 111712 v katastrálnom území Horelica. Podľa
§ 18 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov bolo konanie začaté.

Podrobným posúdením podkladov návrhu bolo konštatované, že predložený návrh neposkytoval
dostatočný podklad pre.náležité posúdenie. Z uvedeného dôvodu Mesto Čadca vyzvalo navrhovatel'a
na doplnenie návrhu a do doby doplnenia návrhu konanie v súlade s § 29 ods. 1 zákona Č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v platnom znení prerušilo. ','~., '_0,.~., ' ~

Po doplnení návrhu Mesto, Čadca, ako príslušný stavebný úrad, ;~~dľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení Istavebný zákon! v súlade s § 36
stavebného zákona oznámilo začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a
súčasne nariadilo na prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
19.08.2014. Ostatným účastníkom bolo konanie 'oznámené verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2
zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ' 0;.

V uskutočnenom územnom konaní bol návrh na vydanie územného rozhodnutia preskúmaný
z hľadísk uvedených v ust. § 37 ods. 2 stavebného zákona. a prejednaný s účastníkmi konania
a dotknutými orgánmi.

V priebehu konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne námietky ani
pripomienky. Pripomienky dotknutých orgánov boli akceptované a sú zapracované do podmienok
tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podl'a § 37 stavebného zákona a zistil, že jej
umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hl'adiskám
neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Toto rozhodnutie stráca platnost' dňom, ked' stavebnému úradu bude doručené oznámenie
navrhovatel'a alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie
vzťahuje.

Stavba nie je v kolízii s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (ÚPN mesta Čadca)
schválenou uznesením mestského zastupiteľstva Č. 9612007 na zasadnutí dňa 27.07.2007.

POUČENIE

Podľa § 53 a 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno
proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca ladresa:
Mestský úrad, oddelenie dopravy, ÚP, stavebného poriadku, výstavby, rozvoja mesta a služieb,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca!. Toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom podľa zákona
Č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona Č. 42412002 Z.z., pokial' nebol vyčerpaný
riadny opravný prostriedok.

t//.
Ing, Milan G
primátor mesta
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Príloha pre navrhovateľa:
• overená projektová dokumentácia pre územné konanie

Doručí sa:
Účastníci konania
1. MDM - Trans s.r.o., Hviezdoslavova súp. Č. 2077, 022 01 Čadca
2. ARCHEKT A, s.r.o., Ing. Stanislav Mikovčák, 17. novembra súp. č. 2868, 022 O1 Čadca
3. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa súp. č. 104, O 1O O1 Žilina
4. vlastníci stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba.týka v.lokaliteHorelica - stred

Ostatným účastníkom konania, sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou § 42 ods. 2 stavebného
zákona. Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.

Dotknuté orgány ..,... ..
5. Krajské riaditeľstvo PZ Žilina, Krajský dopravný inšp\~ktôráCk.uzmányho súp. č. 48, 010 01 Žilina
6. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov" Námestie Ľ. Štúra súp.
č. 1,81235 Bratislava
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. č. 4, 022 01
Čadca
8. Okresný úrad pre cestnú dopravu a poz ..komunikácie, 1. Kráľa súp. č. 4, 010 01 Žilina
9. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Horná súp. č. 2483, 022 01 Čadca
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. Č. 1156, 022 O 1 Čadca
ll. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, O 1O 57 Žilina
12. Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštová súp. Č. 1,01001 Žilina .
13. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. Č. 44, 825 19 Bratislava
14. Stredo slovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, O 1O 47 Žilina

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň
lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENÉ DŇA: 1.1.~.:.!.~.:..1 ZVESENÉ DŇA: .

~ť v

\~~ ..~ MESTOCAn~~

Pečiatka a odpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

Správny poplatok podľa zákona Č. 145/1995 z.Z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 59 písm. a ods. 2 vo
výške 100.00 € bol zaplatený.
Tel.: 041/4332301-4 IČO: 313971 Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Fax: 041/4302218 mč: 2020552974 Č. ú.: 7224-322/0200 Internet: www.mestocadca.sk
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 Ol
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~Vonkajšie plochy ." /"'l ~ .•••A~~~ Zodpovedný projektant Ing.Stanislav MIKOVČÁK

. o· ....
"ii.~~.~. Vypracoval: Ing. Kučerík Marián

~c. Ao STATIKU
Ing. Stanislav Mikovčák a kol., Investor. MDM - Trans s.r.c. , Hviezdoslavova 2077 Čadca

U!.17. novembra 2868, 022 01 cecce. Názov 'stavby:e-mail; archekta@poboX.sk
Tel' 0918539962

Stupeň: pre ÚR Prestavba objektu bývalej čerpacej stanice
Dátum: 03/2014 na objekt pre údržbu a opravu áut
Profesia: ARCHITEKTÚRA

M1:750
Miesto stavby. k.ú. Čadca-Horelica , KN 1117/1.2Mierka:

Obsah výkresu:

SITUÁCIA - ŠiRŠiE VZŤAHY I čV01
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Obrys riešenej parcely-----
. :6.20Pôvodná hranica spevrenýcn plôch

/1

Obrys pôvodnej konštrukcie - kompletne asarovaný

Obrys novej konštrukcie

Nova hranica spevrených plôch~---=
PLOŠNÁ BILANCIA

Pripojka EN Z nového objek1uTRAFO

Zastavaná plocha

Dažďová kanalizácia zo spevnených plôch
zaústená do Ootučovača ropných látok

a následne do Trativodnej ~achty

Ing.Stanislav MIKOVČÁKZodpovedný projektant:Pôvodný objekt

Ing. Kučerik MariánVypracoval:Nový objekt

Investor. MDM· Trans s.r.o. .Hviezdoslavova 2077 Čadca
TrŠ'_--'--->---0 Dažďová kanalizácia zo strechy

zaústená do Trativodnej šachty
Názov stavby.'

Spevnené plochy ~asfaltový kryt
pre ÚRStupeň:r Ž) I

[>~
~-

Splašková kanalizácia zaústená do žumpy

Dátum. 03/2014Spev nené plochy ~zámková dlažba

ARCHITEKTÚRAProfesia:
Zelené plochy Miesto stavby:

1 :250Mierka:
Vjazdy I vstupy do objektu

Obsa~ výkresu :

SITUÁCIANový záber zo zelených plôch
Vy jazdy z objektu


