MES T 0 CADC A
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
Č. j.: VD/2516/2020/Ja

V Čadci dim 28.07.2020

STAVEBNÉ POVOLENIE
Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o Azemnom plánovani a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"),
v spojenom Azemnom a stavebnom konani preskAmal podra § 37 a 62 stavebného zákona žiadosf o
stavebné povolenie, ktorú dŕia 30.04.2020 podala
Mgr. Jarmila Zubajová, Štúrova 1833, 022 01 Čadca
(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto presknmania vydáva podra § 39, 39a a 66 stavebného
zákona
stavebné povolenie
v spojenom lizemnom a stavebnom konanf
na stavbu
Zahradn.V domček a oplotenie
(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" parc. 6. 14256 v katastrálnom Azemi Čadca.
Stavba obsahuje:
Projektová dokumentkia rieši výstavbu zálradneho domčeka a oplotenia na pozemku register "C"
parc. č. 14256 v katastrálnom Azemi Čadca. Navrhovaný zálradná domček bude nepodpivničený,
s jedným nadzemným podlažim. Jedná sa prefabrikovaný sez6nny domček „Atlas Sahara" od
výrobcu f. Marwel o rozmeroch 9,0 x 3,1 m, ku ktorému bude pristavené zadverie, technická
miestnosf a terasa. Stavba bude celkových pôdorysných rozmerov 9,1 x 5,4 m, zastrešená bude
sedlovou strechou. Stavba nebude napojená na verejné rozvody inžinierskych sieti novými
prfpojkami.
Ažitková plocha :

34,74 m2

Objektovit skladba povorovanej stavby:
SO 01 - zahradný domček
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Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. 6. 14256 v katastrálnom území Čadca tak,
ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý je stIčasfou projektovej dokumentácie a tvori
prilohu tohto rozhodnutia.
2. Polohove a výškové pomery:
stavba bude celkových pôdorysných rozmerov 9.1 x 5,4 m a bude umiestnená :
1,90 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 14252/3
6,44 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 14266/1
porovnávacia rovina: ± 0,000 = firoveri podlahy 1.NP
výška hreberia strechy : +2,825m od ± 0,000
firoveri upraveného terénu : -0,360 až -0,750 m od ± 0,000
3. Napojenie stavby na inžinierske siete:
stavba nebude napojená na verejne rozvody inžinierskych sieti novymi pripojkami
4. Stavba bude uskutočnend podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konani, ktorn
vypracoval Ing. František Byrtus, Kalinov 1955, 023 02 Krásno nad Kysucou a ktorá je prilohou
tohto rozhodnutia, pripadné zmeny nesmú byt' uskutočnené bez predchadzajaceho povolenia
stavebneho firadu.
5. Pri uskutočtiovani stavby je nutné dodržiavaf predpisy týkajace sa bezpečnosti práce a
technických zaŕiadeni, predovšetkým vyhlášky 6. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujfi podrobnosti
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi sfivisiacich a
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činnosti a dbaf na ochranu
zdravia a osôb na stavenisku.
6. Pri stavbe budii dodržané ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujd podrobnosti
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecnych technickych požiadavkách
na stavby uživane osobami s obmedzenou schopnosfou pohybu a orientácie, ktoré upravujú
požiadavky na uskutočnenie stavieb a prislušné technicke normy.
7. Počas výstavby budii dodržane všeobecne technicke požiadavky na uskutočriovania stavieb
v zmysle § 48 stavebneho zákona.
8. Stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov odo dria nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
9. Na stavbu budfi použité stavebné výrobky, ktoré spĺ riajil podmienky osobitnych predpisov.
10. Stavebnik zabezpeči vytyčenie priestorovej polohy povorovanej stavby oprávnenym subjektom.
11. Stavebnik je povinny podra § 43i ods. 3 pism. b) stavebného zákona označif stavenisko
s uvedenim potrebnych adajov o stavbe a ilčastnikoch výstavby.
12. Stavebnik pred začatim stavebných prác zabezpeči presne vytýčenie všetkých podzemných vedenf
a zariadení, ich pripadnil ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich
správcov.
13. Stavebnik je povinny oznámif stavebnemu firadu termin začatia stavby.
14. Stavba bude uskutočriovand svojpomocne. Stavebný dozor bude vykonávaf Ing. František Byrtus,
Kalinov 1955, 023 02 Krásno nad Kysucou a bude zodpovedny za odborne vedenie
uskutočriovania stavby.
15. Dodržaf podmienky SC ŽSK, zdvod Kysuce uvedené v stanovisku 6. 010/2019/SAUCCA-250 zo
dria 11.10.2019:
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Oplotenie bude umiestnené vo vzdialenosti min. 1,8 m za krajnicou cesty, na pozemku žiadatera.
Realizáciou oplotenia nebudú zmenené širkové ani rozhradové pomery cesty.
Vzhradom na osadenie stavby musi stavebnik strpief činnost' adržby SC ŽSK, závod Kysuce bez
nároku na kompenzáciu za prfpadnú škodu spôsobenú pri správe a fidržbe cesty.
V mieste buchkeho oplotenia a stavby sa nachddza priepust č. P24171, ktorý je súčasfou cestného
telesa cesty. Žiadater je povinný strpief jeho osadenie, prevádzku ako aj adržbu SC ŽSK.
V pripade poškodenia odvodnenia cesty je žiadater povinný zabezpečif jeho opravu v čo
najkratšom čase na vlastné náklady.
Stavebnik urobf také stavebné opatrenia, aby eliminovali pripadné škody na oploteni, ktoré mu
môžu vzniknúf pri výkone zimnej Adržby cesty, najma vplyvom posypového materiálu. Stavebnik
Si je vedomy zvýšenych vlastných nákladov na údržbu z titulu vykonu zimnej Adržby.
Stavebné práce spojené s realizáciou stavby nesmú obmedzif plynulosf a bezpečnosf cestnej
premávky na ceste (vystavbu realizovaf z pozemku investora a neskladovaf materiál na ceste).
Stavebnik zabezpeči, aby počas výstavby stavby nedochádzalo k znečisfovaniu vozovky stavebnou
činnosfou.
V pripade znečistenia vozovky stavebnik zabezpečf jej bezodkladné vyčistenie na vlastné náklady.
Ak táto činnosf nebude z jeho strany zabezpečovaná, tak čistenie vykoná správca cesty na náklady
vlastnika (žiadatera).
Ak dôjde k poškodeniu vozovky stavebnou činnosfou, stavebnik zabezpeči opravu vozovky
v rozsahu určenom správcom cesty. Na práce spojené so zásahom do konštrukcie vozovky
a cestného telesa si vyžadujeme záruku 60 mesiacov odo dňa pisomného prevzatia sprdvcom cesty.
Začatie a ukončenie prác je stavebnik povinný ohlásif správcovi cesty do 3 dni pred ich začatim
a do 3 dnf od ich ukončenia (tel. 0918370207).
V pripade potreby dočasného dopravného značenia je potrebné požiadaf OR PZ, ODI Čadca
o vydanie stanoviska.
16. Dodržaf podmienky 00 Čadca, pozemkový a lesný odbor, uvedené v rozhodnuti Č. OU-CAPL01-2020/010593-002 zo diia 31.07.2020:
Zabezpečif základnú starostlivosf o pornohospodársku pôdu odŕiatii týmto rozhodnutim až do
realizácie stavby, najma pred zaburinenim pozemkov a porastom samonáletu drevin.
Vykonat' skryvku humusového horizontu pornohospodárskej pôdy zo zabranej časti pozemku
CKN 14256 v k.ú. Čadca a zabezpečif jej hospodárne a ačelné využitie na nezastavanej časti
pozemku CKN 14256 v k.ú. Čadca.
-

Po realizácii vystavby, za fičelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri
nehnuternosti podra § 3 ods. 2 zákona poliadaf o zmenu pornohospodárskeho druhu pozemku
trvaly trávny porast na zastavanú plochu, prfpadne ostatnú plochu s predloženfm porealizačného
geometrického plánu a tohto stanoviska. Zmenu druhu pozemku vykoná Okresny úrad Čadca,
katastrálny odbor, E. Podjavorinskej 2576, Čadca.

17. Stavebnik je povinný v súvislosti s vykonom stavebných prác na objekte udržiavaf v čistote
miestnu komunikkiu a verejnd priestranstvo a tieto plochy Čistiť po kaidom znečistenf. V pripade
ich poškodenia stavebnymi strojmi je povinný tieto na vlastné náklady a okamžite uviesf do
pôvodného technického stavu.
18. Stavebnikovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebnych prác slúžif iba
pozemky, ktoré sú v jeho vlastnictve. V prfpade potreby zásahu do verejnych plôch a miestnej
komunikácie v súvislosti so stavebnymi prácami na predmetnej stavbe je stavebnik povinný pred
realizáciou vyžiadaf si súhlas Msti v Čadci, referát dopravy.
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19. Stavebnými prácami nezasahovat' do vlastnickych, prip. iných práv k pozemkom dotknutým
stavbou bez sdhlasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzovat' práva a právom chránené
záujmy Ačastnikov stavebného konania.
20. Povolená stavba podlieha kolaudácii.
Spasob doterajšieho využitia pozemkov:
- CKN 14256 - záhrada
Stanovisko k trvalému odfiatiu pornohospodárskej pôdy na Adel stavby „ahradný domček a spevnená
plocha" na pozernku parc.č. CKN 14256 v katastrálnom dzemf Čadca vydal Okresný Arad Čadca pozemkový a lesný odbor dila 31.07.2020 pod č. OU-CA-PLO-2020/010593-002.
K stavbe sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány:
-

Okresný Arad Čadca, pozemkový a lesný odbor; Správa ciest ŽSK, zdvod Kysuce

Rozhodnutie o námietkach fičastnikov konania:
- v priebehu konania neboli zo strany Ačastnikov konania vznesené žiadne námietky ani
pripornienky
Upozornenie:
Stavebné povolenie stráca podra § 67 stavebného zákona platnosf, ak sa s uskutočnenim stavby
nezačne do 2 rokov odo &la nadobudnutia právoplatnosti.
So stavbou nesmie byt' začaté, pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosf(§ 52 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v znenf neskoršich predpisov).
Umiestnenie stavby je v sdlade s platnou dzemnoplánovacou dokumentáciou — Územným plánom
Mesta Čadca.

Odôvodnenie:
Dria 30.04.2020 podal stavebnik Mgr. Jarmila Zubajová, bytom Štdrova 1833, 022 01 Čadca žiadosf o
vydanie stavebného povolenia na stavbu „ahradný domček a oplotenie" na pozemku register "C"
parc. č. 14256 v katastrálnom dzemi Čadca. Uvedeným dfiom bolo začaté spojené územné a stavebné
konanie.
Stavebný drad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastnikom konania a dotknutým
orgánom a organizáciám. Stavebný drad podra ustanoveni § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od
dstneho pojednávania a miestneho zisfovania, nakorko pomery staveniska mu boli dobre známe a
liadosf poskytovala dostatočný podklad pre riadne a úpIne posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň
stanovil lehotu 7 &if odo dria doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu ačastnici konania uplatnit'
svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.
Zároveŕi stavebný drad upozornil dčastnikov konania a dotknuté orgány, že si svoje námietky
a pripomienky môžu uplatnif na tunajšom stavebnom drade najneskôr v určenej lehote, inak sa na ne
nebude prihliadat'.
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Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konani preskfunal predloženú žiadosf z hradisk uvedených
v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastnikmi konania a s dotknutými orgánmi a
organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo uživanim nie sú ohrozene záujmy chránené stavebným
zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.
Stanoviska oznámili:
-

Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor; Správa ciest ŽSK, závod Kysuce

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

Mgr. Jarmila Zubajová, Ing. František Byrtus, vlastnici pozemkov parc. č. CKN 14252/2, 14252/3
v k.ú. Čadca

Námietky účastnikov neboli v konani uplatnené.
Projektová dokumentácia stavby spifia všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Umiestnenie
stavby je v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. Stavebný úrad v priebehu
konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Poučenie o odvolani:
Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani možno podat'
odvolanie v lehote 15 dni odo dfia jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský úrad v Čadci,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. V zmysle § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom zneni je
toto rozhodnutie preskúmaterné súdom po vyčerpani riadnych opravných prostriedkov.
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Poplatok:
Správny poplatok podra zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskoršich predpisov
položky 60 pfsm. d ods. 5 vo výške 30.00 E bol zaplatený.
Priloha:
-

overená projektová dokumentácia (len pre stavebnika)

Toto rozhodnutie musí byt' vyveseni na tíradnej tabuli mesta na dobu 15 di-1i, posledný deň
vyvesenia je driom doručenia.
Vyvesené

Zvesené dfia:

\
MESTO k,ADCA1
-611

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvese e a zvesenie rozhodnutia.

Dorn& sa:
Očastnici konania
1. Mgr. Jarmila Zubajová, Štúrova súp. č. 1833, 022 01 Čadca
2. Ing. František Byrtus, Kalinov súp. 6. 1955, 023 02 Krásno nad Kysucou /projektant, stay. dozor/
3. vlastnici pozemkov parc. č. CKN 14252/2, 14252/3 v k.ú. Čadca - doručuej sa verejnou vyhláškou
podra § 69 stayebrao zákona
Dotknuté orgány
4. Ms0 Čadca, referát dopravy
5. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca
6. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Zdvod Kysuce, A. Hlinku súp. Č. 2621, 022 01 Čadca

1ČO:

Tel.: 041/4332301-4
313971
Bankové spojenie: V013.
Fax: 041/4302218
DIČ: 2020552974 Č. 0.: 7224-322/0200
Adresa: Mestský úrad Čadca, Nárnestie slobody 30, PSČ: 022 01

as.. Čadca

E-mail: sekretariat(amestocadca.sk
Internet: ww\x.mestocadca.sk

hasp. budova

14242/17

14249/2

14242/2

14252/3

studria

studeia

SPEVNENE PLOCHY

,A, PREFABRIKOVANÝ ZAHRADN? DONCEK 'ATLAS SAHARA"
14255
sUp
13974/2

14254

,1M

PR1STAVBA
STAVEBN(K: Mgr. JARMILA ZUBAJOVA STOROVA 1833/4, 022 01 CADCA
MIESTO STAVBY : CADCA C-KN 14256
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