MESTO

Č ADCA

Č. j.: VD/3350/2020/St

V Čadci dria 28.08.2020

STAVEBNÉ POVOLENIE
Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zdkon) v zneni neskoršich predpisov, v spojenom
územnom a stavebnom konani preskúmal podra § 37 a 62 stavebného zákona žiadosf o stavebné
povolenie, ktorú &la 03.07.2020 podal
Jozef Jopčik, A. Bernoláka 2613, 022 01 Čadca
(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto preskúmania vydáva podra § 39, 39a a 66 stavebného
zákona
stavebné povolenie
v spojenom územnom a stavebnom konani
na stavbu
záhradný domček a oplotenie
na pozemku register "Cu parc. č. 15258/79 v katastrálnom územi Čadca.
Stavba obsahuje:
Projekt stavby rieši realizáciu zahradného domčeka a oplotenia pozemku. Navrhovaný
zdhradný domček bude nepodpivničený, jednopodlažný, zastrešený sedlovou strechou, osadený na
základových pätkách, celodrevenej konštrukcie. Stavba nebude napojená na inžinierske siete.
Oplotenie bude prevedené zo vstupnej časti z bet6nového základu, múr z DT tvárnic, v ktorom bude
osadená vstupná bránka a posuvriá brána, v ostatnej časti pozemku bude oplotenie pozostáve z
ocerových sĺpikov kotveŕiých do bet6nových pätiek, poplastovaného pletiva a podhrabovej dosky.
Technické tidaje stavby zihradnčho domčeka:
Úžitková plocha: 37,90 m2
Objektová skladba povol'ovanej stavby:
SO 01 ahradný domček
SO 02 Oplotenie
Pre umiestnenie stavby sa určujá tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnend na pozemku register "C" pare. č. 15258/79 v k.ú. Čadca podra situácie,
ktorá je súčasfou PD a tvori prilohu tohto rozhodnutia.
2. Polohové a výškové pomery stavby (vid priložená situácia umiestnenia stavby):
• stavba zdhradného domčeka bude pôdorysných rozmerov 6,6 x 6,6 m,
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• umiestnená bude: 2,0 m až 6,46 m od hranice s pozemkom CKN 15258/1,
• porovnávacia rovina ± 0, 000 m = firoveri čistej podlahy I NP záhradného domčeka, Aroveri
terénu pred vstupom do objektu — 0,400 m od ± 0, 000 m,
• výška hreberia strechy : + 4,110 m od ± 0,000 m.
3. Napojenie stavby na inžinierske siete:
• stavba nebude napojená na inžinierske siete.
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnend podra projektovej dokumentkie overenej stavebným úradom v tomto
spojenom územnom a stavebnom konani, ktorú vypracoval Ing. Maridnom Jurgom, Podvysold
gap. Č. 129, 023 57 Podvysoká. Prfpadné zmeny nesmú byf vykonand bez predchddzajAceho
povolenia stavebného úradu.
2. Pri uskutočriovani stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajfice sa bezpečnosti prke
a technických nariadeni a dbat' o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
3. Počas výstavby bucdú dodržiavand všeobecné technické požiadavky na uskutočŕiovanie stavieb
v zmysle § 48 stavebného zákona.
4. Stavba bude dokončend do 3-och rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
5. Odpad vzniknutý počas realizácie stavebných prác likvidovať v zmysle zákona o odpadoch, ku
kolaudácii stavby je stavebnik povinný dokladovať množstvo vzniknutého odpadu a zdkonný
spôsob jeho likvidácie.
6. Dažd'ové vody zo stavby a pozemku budú likvidované na pozemku stavebnfka tak, aby
nepoškodzovali susedn6 pozemky.
7. Stavebnik je povinný počas realizdcie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť stavebný
dennik a tento predložiť stavebnému firadu pri kolaudácii stavby.
8. Na stavbu budil použité stavebné výrobky spiŕiajfice podmienky osobitných predpisov.
9. Podra § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatim stavebných prác stavebnik zabezpeči vytýčenie
stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykondvať geodetické a kartografické
činnosti.
10. Stavebnik je povinný označiť stavenisko s uvedenim potrebných lidajov o stavbe a íičastnikoch
výstavby - § 43i ods. 3 pism. b/ stavebného zákona.
11. Stavebnik pred začatim stavebných prác zabezpeči presné vytýčenie všetkých podzemných vedeni
a zariadenf, ich pripaddi ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich
sptivcov.
12. Stavebnik je povinný oznámif stavebnernu &ado termin začatia stavby.
13. Stavba bude uskutočilovand svojpomocne. Stavebný dozor bude vykonávať Ing. Pavol Škereií,
Kukučinova súp. č. 42/30, 022 01 Čadca a bude zodpovedať za odborné vedenie uskutočriovania
stavby.

t.sp. VD/3350/2020/St - t.z. VD/36522/2020/St

str. 3

14. Stavebnik je povinný dodržať podmienky Okresného úradu Čadca, pozemkový a lesny odbor —
podmienky na zabezpečenie ochrany pornohospodárskej pôdy uvedené v rozhodnutiu zo dria
21.08.2020, č. OU-CA-PLO-2020/011230-002:
• Pornohospodársku pôdu zabrat' len v povolenom rozsahu tohto rozhodnutia a zabezpečiť, aby
nedošlo k zbytočným škodám a k zhoršeniu prirodzených vlastnosti na prirahlých pozemkoch.
• Pred začatim stavebných prác vykonať skrývku humusového horizontu pornohospodárskej
pôdy odnimanej natrvalo a zabezpečiť jej hospodárne a fičelné využitie na základe bilancie
skrývky humusového horizontu, schválenej v bode III. rozhodnutia o odriatf.
• Zabezpečiť základnú starostlivosť o pornohospodársku p6du odriatú týmto rozhodnutfm až do
realizácie stavby, najma pred zaburinenim pozemkov a porastom samonáletu drevin.
• Ak v dôsledku použitia danej pornohospodárskej pôdy na vystavbu dôjde k poškodeniu okolitej
pornohospodárskej pôdy, potom žiadater na vlastné náldady odstráni spôsobené škody
a vykoná opatrenia smerujfice k obnove a zachovaniu úrodnosti pornohospodárskej pôdy.
15. Stavebnik je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prác na objekte udržiavať v čistote
miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistiť po každom znečisteni. V pripade
ich poškodenia stavebnými strojmi je povinný tieto na vlastné náklady a okamžite uviesť do
p6vodného technického stavu.
16. Stavebnikovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác
shižif iba pozemky, ktoré sú v jeho vlastnictve. V pripade potreby zásahu do verejných
pl6ch a miestnej komunikácie v súvislosti s výstavbou záhradného domčeka a oplotenia je
stavebnik povinný pred realizáciou vyžiadať si salas Mg:1 v Čadci, refer& dopravy.
17. Stavebnými prácami nezasahovať do vlastnickych, prip. inych práv k pozemkom dotknutym
stavbou bez súhlasu ich majitera, správcu, neprimerane obmedzovať práva a právom chránené
záujrny fičastnikov stavebného konania.
18. Po ukončení stavby je stavebnik povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť do p6vodného stavu a
pripadné vzniknuté škody uhradif vlastnfkom resp. uživaterom podra všeobecných predpisov o
náhrade škody.
19. Povolená stavba podlieha kolaudácii.
Spôsob doteraj§ieho využitia pozemkov:
Parcela register "C" parc.,č. 15258/79 v k.ú Čadca — trvalý trávny porast.
Rozhodnutie o trvalom odriati pornohospodárskej pôdy na fičel výstavby záfiradného domčeka
so záberom o celkovej výmere 108 m2 vydan y' Okresným úradom v Čadci, pozemkový a lesný odbor
dria 21.08.2020 pod č.j. OU-CA-PLO-2020/011230-002.
Projektovú dokumentficiu vypracoval:
Ing. Marián Jurga, Podvysoká súp. č. 129, 023 57 Podvysold
Rozhodnutie o námietkach tičastnikov konania:
V priebehu spojeného územného a stavebného konania neboli zo strany účastnIkov konania
vznesené žiadne námietky ani pripomienky.
Stavba nesmie byt' začatá pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52
ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konanf.
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Stavebné povolenie stráca platnosť ak do dvoch rokov odo diia nadobudnutia jeho
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona.
Stavba je umiestnená v sidade s platným Územným plánom Mesta Čadca, jeho závaznými
regulatívmi, ktoré boli schvalené uznesením Mestského zastupiterstva Mesta Čadca Č. 96/2007 zo dňa
27.07.2007.
Odlivodnenie:
Dria 03.07.2020 podal Jozef Jopčik, bytom A. Bernoláka 2613, 022 01 Čadca žiadosť
o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Zaradný domček a oplotenie" na pozemku register "C
pare. Č. 15258/79 v k.ú. Čadca. Uvedeným drlom bolo začaté spojené itzemnd a stavebné konanie.
Stavebný Arad ornamil začatie spojeného fizemného a stavebného konania vgetkým známym
itčastnikom konania a dotknutým organom a organizáciám. Zároveil stanovil lehotu 7 dní odo dfla
doručenie oznámenia, v ktorej si mohli iičastníci konania uplatniť pripadné námietky k navrhovanej
stavbe. fičastníci konania boli upozornení, že na neskôr podané námietky sa nebude prihliadat.
Očastníci konania:
• Jozef Jopčík, Ing. Marián Jurga, Ing. Pavol Škerefi, známi aj neznámi spoluvlastníci pozemkov
CICN 15258/1, 15258/91 vk.ú. Čadca.
Námietky fičastníkov neboli v konaní uplatnené.
Stavebný firad v uskutočnenom správnom konaní preskitmal predloženit žiadosť z hradísk
uvedených v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s fičastnikmi konania a s dotknutými
orgátuni a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívanírn nie sit ohrozené záujmy chránené
stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.
Stanoviska
-

Okresný drad Čadca, pozemkový a lesný odbor.

Stavebný itrad zaistil vzijomný sitlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastníkov a spravcov pre
napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto
rozhodnutia.
Projektová dokumentácia stavby spiAa vgeobecné technické požiadavky na výstavbu.
Umiestnenie stavby je v sitlade s platným itzemným plánom.
Stavebný urad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stavebný
drad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Poučenie o odvolani:
Podra § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať
odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Čadca (adresa: Mestský Arad v Čadci,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca).
V zmysle § 47 ods. 4 zákona 6. 71/1967 Zb. v platnom znení je toto rozhodnutie
preskiimaterné sítdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov
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Priloha:
• situácia umiestnenia stavby
Dorn& sa:
Očastnici konania
1.Jozef Jopčfk, A. Bemoláka sfip. Č. 2613, 022 01 Čadca
2. Ing. Marián Jurga, Podvysoká súp. č. 129, 023 57 Podvysoká
3. Ing. Pavol Škereri, Kukučinova slap. č. 42/30, 022 01 Cadca
4. tTčastnikom konania, známym aj neznámym spoluvlastnfkom pozemkov register "C" pare. Č.
15258/1, 15258/91 v k.11 Čadca sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podra § 69 ods. 2
stavebného zákona, vyvesenim rozhodnutia po dobu 15 dnf na úradnej tabuli Mestského úradu
v Čadci.
Dotknuté orgány
5. Ms0 Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
6. MsĹT Čadca, referát dopravy
7. Okresný Arad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca

Toto rozhodnutie musi byt' vyvesené na ňradnej tabuli Mesta Čadca na dobu 15 dni,
posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesené dria•

•

Zvesené dria:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a esenie rozhodnutia.

MESTO ADCA
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Poplatok:

Správny poplatok podra zákona 6. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v meni neskoršich predpisov
položky 60 pism. b) ods. 2 vo výške 50.00 eur a položky 60 pism. d) ods. 5 vo výške 30 eur bol
zaplateny.
Bankovč spojenie: VtJB, a.s., Čadca
Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971
DIC: 2020552974
Č. 6.: 7224-322/0200
Fax: 041/4302218
Adresa: Mestsky 6rad Čadca, Namestie slobody 30, PSC: 022 01

E-mail: sektretariat@mestocadca.sk
Internet: www.mestocadca.sk
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