
MES TO Č  ADCA 
Nárnestie slobody 30, 022 01 Čadca  

Č. j.: VD/492/2020/Ja 	 V Čadci dňa 01.07.2020 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovanf a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znenf neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), 
v spojenom územnom a stavebnom konani preskfunal podra § 37 a 62 stavebného zákona žiadosf o 
stavebné povolenie, ktorn dria 08.01.2020 podal 

Ing. Ján Vehovský, E. Podjavorinskej 2451/13, 022 01 Čadca, 
ktorého zastupuje Kristina Zapletalovi, Stari Bystrica 722, 023 04 Stari Bystrica 

(d'alej len "stavebnfk"), a na základe tohto preskúmania vydáva podra § 39, 39a a 66 stavebného 
zákona 

stavebné povolenie 

v spojenom územnom a stavebnom konani 

na stavbu 

Rodinný dom 

(d'alej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. Č. 13468/3, 13468/4, 13468/5 v katastrálnom 
nzemi Čadca. 

Stavba obsahuje: 

Projektová dokumentácia rieši výstavbu rodinného domu na pozemkoch register "C" par'. č. 
13468/3, 13468/4, 1346815 v katastrálnom územi Čadca. Navrhovaný rodinný dom bude 
nepodpivničený, s jedným nadzemným podlažim a nevyužitým povalovým priestorom. Jedná sa 
o drevostavbu sendvičovej konštrukcie, celkových pôdorysných rozmerov 14,0 x 24,95m, 
zastrešend bude kombinovanou pultovou strechou. Hlavný vstup do objektu bude zo 
severozápadnej strany. Vjazd bude navrhovaným vjazdom z miestnej komunikácie. Napojenie 
stavby na elektrickn energiu a vodovod bude riešené navrhovanými prfpojkami z verejných 
rozvodov. Odkanalizovanie splaškových vôd bude do prefabrikovanej žumpy na pozemku 
stavebnika. Dažd'ové vody zo striech a spevnených plôch budn zanstené do vsakovacej jamy na 
pozemku stavebnika. 

ažitková plocha RD: 	221,26 m2  

obytná plocha RD: 	92,35 m2 
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Objektová skladba povol'ovanej stavby: 

SO 01 - rodinný dom 
SO 02 - vodovodná pripojka 
SO 03 - kanalizačnd pripojka + prefabrikovaná. žumpa 
SO 04 - el. NN pripojka 

Pre umiestnenie a uskutanenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená na pozemkochu register "C" pare. č. 13468/3, 13468/4, 13468/5 v 
katastrálnom ilzemi Čadca tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý je súčasfou 
projektovej dokumentácie a tvori prflohu tohto rozhodnutia. 

2. Polohové a výškové pomery: 

stavba bude celkových pôdorysných rozmerov 14,0 x 24,95m a bude umiestnená : 

8,87 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 13468/2 (zo severnej strany) 
12,46 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 13468/2 (z východnej strany) 
6,73 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 13468/2 (z južnej strany) 
7,50 m od hranice s miestnou komunikáciou (parc.č. CKN 3156/2) 

porovnávacia rovina: ± 0,000 = Aroveŕi podlahy 1.NP 

výška hreberia strechy : + 4,895m od ± 0,000 

riroveri upraveného terénu : +0,000 až -0,600 m od ± 0,000 

3. Napojenie stavby na inžinierske siete: 

zásobovanie vodou - je riešené navrhovanou vodovodnou pripojkou z verejného vodovodu 
vedeného v komunikácii, podra PD odsithlasenej sprdvcom siete SEVAK, a.s. dria 27.01.2020 pod 
6. 020002935 

odvádzanie splaškových vôd - je riešené navrhovanou kanalizačnou pripojkou do navrhovanej 
prefabrikovanej žumpy na pozemku stavebnika 

napojenie na elektrickii energiu - je riešené navrhovanou el. NN pripojkou z jestvujficej skrine 
PRIS7 na pozemku pare. č. 3157/6, podra PD odsíihlasenej správcom siete Stredoslovenská 
distibučná, a.s. dria 07.01.2020 pod č. 4300125828-7 

vykurovanie — rodinný dom bude vykurovaný elektrickými infra výhrevnými rohožami, 
dopinkovým zdrojom tepla bude krb umiestnený v obývacej miestnosti, súhlas na zriadenie malého 
zdroja znečisfovania Ovzdušia vydalo Mesto Čadca dria 25.02.2020 pod Č. 2P-1703/2020/MZZO-
PS 

4. Stavba bude uskutočnend podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konani, ktortl 
vypracoval Ing. Vladimir Golis, Okružná 689/5, 022 OlČadca a ktorá je prilohou tohto 
rozhodnutia, pripadné zmeny nesind byt' uskutočnené bez predchddzajriceho povolenia stavebného 

5. Pri uskutočriovaní stavby je nutné dodržiavaf predpisy týkajfice sa bezpečnosti práce a 
technických zariadeni, predovšetkým vyhlašky Č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú 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 dbat' na ochranu 
zdravia a osôb na stavenisku. 

6. Pri stavbe budii dodržand ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti 
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách 
na stavby uživand osobami s obmedzenou schopnosfou pohybu a orientácie, ktoré upravujú 
požiadavky na uskutočnenie stavieb a prislušné technické normy. 
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7. Počas výstavby buda dodržand všeobecné technické požiadayky na uskutočfiovania stavieb 
v zmysle § 48 stavebného zákona. 

8. Stavba bude dokončend najnesk6r do 5 rokov odo dŕia nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 

9. Na stavbu budll použité stavebné výrobky, ktoré spitiajú podmienky osobitných predpisov. 

10. Stavebnik zabezpeči vytýčenie priestorovej polohy povorovanej stavby oprdyneným subjektom. 

11. Stavebnik je povinny podra § 43i ods. 3 pism. b) stayebného zákona označif stavenisko 
s uvedenfm potrebných ildajoy o stavbe a fičastnikoch vystayby. 

12. Stavebnik pred začatim stavebných prác zabezpeči presné vytýčenie všetkych podzemných vedeni 
a zariadenf, ich prfpadnii ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich 
správcov. 

13. Stavebnik je povinný oznámif stavebnému úradu tern-1ín začatia stavby. 

14. Stavba bude uskutočiiovaná svojpomocne. Stavebny dozor bude vykondvaf Ing. Vladimir Golis, 
Okružná 689/5, 022 Oltadca a bude zodpovedný za odborné vedenie uskutočtiovania stavby. 

15. Dodržaf podmienky SEVAK, a.s. uvedené v stanovisku 6. 020002935 zo dila 27.01.2020 

Okrajom záujmovych parc. č. 13468/3, 13468/4, 13468/5 v k.ú. Čadca prechádza podzemné 
vedenie verejného vodovodu v správe SEVAK a.s. Situáciu s orientačnym zakreslenim našich 
podzemnych vedeni (výstup z GISu) Vám zasielame v prilohe. 

Žiadame dodržaf minimálnu vzdialenosf určenfi k ochrane vodovodného potrubia v zmysle zákona 
6.442/2002 Z.z. 0 verejnych vodovodoch a verejnych kanalizácidch 619 ods. 2, ktory vymedzuje 
pásmo ochrany VV v širke 1,5m (do DN 500 vrátane od p6dorysného bočného okraja potrubia na 
obidve strany. Oplotenie žiadame osadif mimo ochranné pásmo VV. 

V pásme ochrany VV je zakázané vykonávaf zemné práce, umiestilovaf stavby, konštrukcie alebo 
iné podobné zariadenia alebo vykondvaf činnosti, ktoré obmedzujii pristup k verejnému vodovodu 
alebo ktoré by mohli ohrozif jeho technický stay, vysádzaf trvalé porasty, umiestiiovaf skládky, 
vykondvaf terénne Ilpravy. Výkopové práce v ochrannom pásme VV požadujeme realizovaf 
ručným vykopom. 

V zmysle § 20 zákona č. 442/2002 Z.z. je prevádzkovater oprdynený v nevyhnutnej miere 
vstupovaf na cudzie pozemky v súvislosti s prevádzkovanfm. alebo na účely opráv a Ildržby 
vodovodu. 

Pripadné oplotenie v ochrannom pásme verejného vodovodu požadujeme zrealizovaf 
z rozoberaterného máteridlu bez zdkladového pásu (napr. pletivo, stipiky). V pripade poruchy na 
verejnom vodovode, ktorý sa nachádza na záujmovej parcele, bude tento spristupneny pre potreby 
opravy a fidržby a investor si uvedenie oplotenia do p6vodného stavu zrealizuje na vlastné náklady. 

Stayebnik pred zahájenfm zemných prác požiada o vytýčenie podzemnych vedenf, ktoré sa 
nachddzajil v záujmovom území. Pri realizácii VP dodržaf STN 73 6005 pri silbehu a križovani VP 
s ostatnymi vedeniami. 

Potrebu pitnej vody pre zásobovanie objektu zabezpečime iba do kapacity vodovodnej siete 
a tlakových pomerov v danej lokalite. Podmienka plati tiež pri použiti tlakových splachovačov 
a iných tlakových vniitornych zdravotechnických zariadeni. 

Upozorfiujeme, že tlak a množstvo vody v bode pripojenia predmetnej nehnuternosti na verejny 
vodovod nezodpovedd legislativou stanovenym hodnotám. Vzhradom k tomu naša spoločnosf 
zmluvny vzfah na dodávku vody uzatvorf a nehnuternosf pripoji na verejny vodovod len v prfpade 
akceptácie tejto skutočnosti zo strany odberatera. 

Fakturačný vodomer a navŕtavaci pás dodá naša spoločnosf. Vodomer bude osadeny vo 
vodomernej zostave na ráme typ SEVAK, a.s. 
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Lôžko hr. 150 mm a obsyp hr. 300 mm nad potrubie pripojok musi bye zrealizovaný pieskom resp. 
štrkopieskom s verkosťou zŕn max. 8 mm. 

S odkanalizovanim do nepriepustnej žumpy sffilasime. Odkanalizovanie do žumpy riešiť  iba do 
doby vybudovania verejnej kanalizácie v danej lokalite. Po vybudovart VK musí majiter 
predmetnej nehnuternosti napojenie do žumpy zrušiť  a splaškové odpadové vody odvádzať  do VK. 

Do doby napojenia na verejnt kanalizáciu je potrebné obsah žumpy zneškochiovať  prostrednictvom 
autorizovaných prepravcov nebezpečného odpadu na ČOV a to v súlade so zákonom o odpadoch. 
Vývoz splaškových odpadových vôd fekálnym vozidlom Vám cez objednávku môže vykonať  aj 
naša organizácia. 

Fakturácia vodnéhobude vykonávaná na základe osadeného hlavného fakturačného meradla 
v sprdve a majetku SEVAK a.s. Žilina od dátumu realizácie pripojky. 

Samotné napojenie na verejný vodovod je podmienené vybavenim Žiadosti o zriadenie 
vodovodnej pripojky a podpisom zmluvy na dodávku pitnej vody. 

Napojenie VP na verejný vodovod vykondvajú pracovnici našej spoločnosti z materiálov 
použivaných v podmienkach našej spoločnosti. Vykonávať  zásahy na zariadeniach verejného 
vodovodu nie je cudzim dovolené. Tieto zásahy môžu vykonávať  len osoby určené 
prevádzkovaterom vodovodu. 

K terminu realizácie vodovodnej pripojky musi mat' žiadater vybudovand pripojku vo vzdialenosti 
cca 1-1,5 m od miesta napojenia na verejný vodovod. 

Tlakovú skiišku vodovodnej pripojky zrealizovat' podra STN EN 805. 

V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách vlastnik 
vodovodnej pripojky je povinný zabezpečiť  opravy a ddržbu vodovodnej pripojky na vlastné 
náklady. 

16. Dodržať  podmienky Mslif Čadca, referát dopravy uvedené v závaznom stanovisku č. 
VD/7764/2020/Gr zo dtia 19.03.2020: 

Povrchové vody zo spevnenej plochy vjazdu a vlastného pozemku bude stavebnik likvidovačť  na 
vlastnom pozemku tak, aby nevytekali na miestnu komunikáciu 

Vjazd bude zrealizovaný podra projektovej dokumentácie overenej v spojenom fizemnom 
a stavebnom konanf. Stavebnik na vlastnom pozemku vytvorf min. dye miesta pre odstavenie 
osobných vozidiel. 

Pre zachovanie rozhradových pomerov pri výjazde vozidiel z pozemku je nutné zo strany 
stavebnika zabezpečiť, aby nové oplotenie, brána, iné stavebné objekty, pripadne výsadba stromov 
a krovfn neboli umiestnené do rozhradových polí vjazdu. Výška prekážok umiestnených 
v rozhradovom poli križovatiek musi bye do výšky max. 90 cm od firovne vozoviek. 

Pre vybudovanie obslužnej MK je potrebné vytvoriť  koridor min. 5,0 m. 

- 	Pristup k pozemku stavebnika bude po komunikácii, ktorá v sdčasnosti nemá vytvorený širkový 
koridor, nemá žiadnu podkladnú ani povrchovd dpravu. Odvodnenie komunikácie zatiar nemá 
riešenie. Zimná ddržba sa na komunikácii nevykonáva. 

- 	Stavebnik si prejazdny pristup k stavbe vybuduje na vlastné ndklady. 

17. Dodržať  podmienky OÚ Čadca, pozemkový a lesný odbor, uvedené v rozhodnuti č. OU-CA-
PL01-2020/003488-003 zo dria 24.02.2020: 

Pornohospodársku pôdu zabrat' len v povolenom rozsahu tohto rozhodnutia a zabezpečiť, aby 
nedošlo k zbytočnym škodám a k zhoršeniu prirodzených vlastnosti na prirahlých pozemkoch. 
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Pred začatim stavebnych prác vykonae slcryvku humusového horizontu pornohospodárskych pôd 
odnimaných natrvalo a zabezpečif ich hospodárne fičelné využitie na základe bilancie skrývky 
humusového horizontu , schválenej v bode III. tohto rozhodnutia. 

Zabezpečie základnú starostlivose o pornohospodársku pôdu odriatú týmto rozhodnutim 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 náklady odstráni spôsobené škody a vykoná 
opatrenia smerujúce k obnove a zachovaniu úrodnosti pornohospodárskej pôdy. 

18. Dodržaf podmienky SSD, a.s. uvedené vo vyjadreni č. 4300125828-7 zo dfia 07.01.2020: 

V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSD, a.s: pre pripojenie Vášho 
odberného miesta nachádzajú. 

Pripojenie na el. energiu žiadame riešie z distribučnej sústavy SSD v danej lokalite. Odovzdávacie 
miesto a bod napojenia určujeme spinacie a istiace prvky v istiacej skrini PRIS7, c názvom „Cadca 
- Kycerka", čislo shine 2, v majetku SSD, a.s. - pri parcele č. 3157/6 - podra predloženej PD (vid' 
mapa) 

Odsuhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom In=3x25Ampér, charakteristika 
B. 

Pripojenie do distribučnej sústavy SSD bude realizované v zmysle platnych STN a zákona 
251/2012 Z.z. pripojenie el. privodu do istiacej shine a istiace prvky, Vám zabezpeči vylučne SSD 
P0 spineni podmienok pripojenia definovaný v tomto vyjadrenf, v pripojovacej zmluve a po 
zaplateni pripojovacieho poplatku na fičet SSD. 

Prfvod z istiacej shine do rozvádzača merania spotreby elektrickej energie (d'alej RE) bude 
vyhotoveny káblom min. AYKY-J4Bx16mm2 mechanicky chránený v ochrannej trubke 
(chráničke) a ukončeny na hlavnom ističi pred meranim (plombovaterná čase). 

Meranie elektriny bude umiestnený v RE umiestnenom na verejne prfstupnom mieste - podra 
predloženej PD. Vyhotovenie RE musi vyhovovaf platnej norme STN EN 61439-1 až 5, pre 
pripadné blokovanie elektrospotrebičov musia bye spinené technické a obchodné podmienky 
prislušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musi bye vorný priestor aspoil 800mm. 
V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je 
potrebné riešif mimo plombovanú čase rozvádzača RE. Práce na elektrickom privode ako aj 
montáž smie realizovae Vami vybratá odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z. 
Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke www.ssd.sk  

Pre pokračovanie procesu pripojenia je potrebné uzatvorif so SSD pripojovaciu zmluvu, uhradie 
pripojovaci poplatok a vybudovaf zo strany odberatera elektricky privod po RE (vrátane) v súlade 
s „Všeobecnymi podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odbernych miest do 
distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (d'alej SSD), ktoré sú zverejnené 
na stránkach www.ssd.sk. Elektricky privod je súčaseou odberného elektrického zariadenia 
odberatera. Odberater je povinný mat' pred vybudovanim elektrického privodu súhlasy majiterov 
doticnutych nehnuternosti, na ktorých bude tento elektricky privod umiestneny. 

Všetky potrebné apravy na vybudovanie elektrického prfvodu vrátane RE si realizuje žiadater na 
vlastné náklady. (odberaterov majetok) 

Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberatera musi mat' pred požiadavkou na 
montáž určeného meradla vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke a odbornej shiške 
elektrického zariadenia (revíznu správu od elektrického privodu z odovzdávacieho miesta po 
elektromerovy rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. 
a Protokol o kusovej shIške elektromerového rozvádzača, a tieto je odberater povinný kedykorvek 
predložif na vyžiadanie zo strany SSD k nahliadnutiu v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike. 
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v przdmetnej lokalite k. ú. Čadca, sa v blizkosti parcely KN-C 7811 nachádzajú energetické 
zariadenia v majetku SSD, a.s. - vzdušné VN, aj NN vedenia nadzemné a podperné body. 

Od uvedených energetických zariadeni žiadame dodržaf ochranné pásmo v zmysle zákona 
251/2012 Z.z., a bezpečn6 vzdialenosti podra prislušných noriem STN. Pri realizácii výkopových 
prác, žiadame neporušiť  celistvosť  uzeinfiovacej sústavy. 

Pri manipulácii mechanizmarni v blizkosti elektroenergetickych zariadeni SSD, ako aj pri prácach 
v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blizkosti, je nevyhnutné dodržať  všetky legislativne 
opatrenia (vrátane ustanoveni prislušných technických noriem) tykajúce sa bezpečnosi osôb, 
ochrany energetických zariadeni a technickéh zhotovenia súbehov a križovanf. 

V pripade akéhokorvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť  pôvodca 
povinný neodkladne oznámiť  na tel. 6. 0800 15 000. 

Presnú trasu podzemných káblových vedeni v majetku SSD Vám na základe objednavky vytyči 
určeny pracovnik SSD. 

Pred zahrnutim dotknutych energetických zariadeni v majetku SSD musi realizátor prizvať  
zástupcu SSD z prislušného strediska Adržby EY na kontrolu zariadenia, čo potvrdia bud' v „Zapise 
o vytýčeni podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného dennika. 

V súbehu a Icrižovani zemnych káblových vedeni žiadame dodržať  manipulačny priestor min. 
lmeter na každú stranu. V opačnom pripade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadeni 
nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia. 

19. Stavebnik je povinn 'y 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 povinny tieto na vlastné náklady a okamžite uviesť  do 
pôvodného technického stavu. 

20. Stavebnikovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác slúžie iba 
pozemky, ktoré sú v jeho vlastnictve. V pripade potreby zásahu do verejnych plôch a miestnej 
komunikácie v súvislosti so stavebnymi prácami na predmetnej stavbe je stavebnik povinny pred 
realizáciou vyžiadať  si súhlas MsD v Čadci, refer& dopravy. 

21. Stavebnými prácami nezasahovať  do vlastnickych, pit). iných práv k pozemkom dotknutým 
stavbou bez súhlasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzovať  práva a právom chránené 
záujmy účastnikov stavebného konania. 

22. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

Spôsob doterajKieho využitia pozemkov: 

- 	CKN 13468/3 - trvalý trávny porast 

13468/4 - trvaly trávny porast 

13468/5 - trvaly trávny porast 

Rozhodnutie o trvalom odfiati pornohospodárskej pôdy na lačel stavby „Rodinný dom" v katastrálnom 
územi Čadca na pozemkoch parc. č. CKN 13468/3, 13468/4, 13468/5 (novovytvorená. parcela 
13468/66) vydal Okresny firad Čadca - pozemkový a lesný odbor dria 24.02.2020 pod Č. OU-CA-PLO-
2020/003488-003. 

K stavbe sa súblasne vyjadrili dotknuté orgány: 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.; Stredoslovenská distribučná, a.s.; Okresny úrad Čadca 
- pozemkovy a lesný odbor; MsD Čadca - oddelenie životného prostredia a odpadového 
hospodárstva; MsD Čadca - referát dopravy 
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Rozhodnutie o nimietkach tičastnikov konania: 

- 	v priebehu konania neboli zo strany Ačastnikov konania vznesené žiadne námietky ani 
pripomienky 

Upozornenie: 

Stavebné povolenie stráca podra § 67 stavebného zákona platnosf, ak sa s uskutočnenim stavby 
nezačne do 2 rokov odo dŕia nadobudnutia právoplatnosti. 

So stavbou nesmie byt' začaté, pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosf(§ 52 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v zneni neskoršich predpisov). 

Umiestnenie stavby je v súlade s platnou Azemnoplánovacou dokumentáciou — Územným plánom 
Mesta Čadca. 

Odavodnenie: 

DU 08.01.2020 podal stavebnik Ing. Ján Vehovský, bytom E. Podjavorinskej 2451/13, 022 01 Čadca 
v zastApeni Kristinou Zapletalovou, bytom Stará Bystrica 722, 023 04 Stará Bystrica žiadosf o vydanie 
stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom" na pozemkoch register "C" parc. č. 13468/3, 13468/4, 
13468/5 v katastrálnom Azemi Čadca. Uvedeným dfiom bolo začaté spojené Azemné a stavebné 
konanie. 

Stavebný Arad oznámil dfia 13.01.2020 začatie stavebného konania všetkým známym Ačastnikom 
konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Na prerokovanie žiadosti súčasne nariadil Astne 
pojednávanie spojené s miestnym zisfovanim na 11.02.2020, o výsledku ktorého bol spisaný záznam. 

Stavebný Arad v uskutočnenom správnom konani preskAmal predloženA žiadost' z hradisk uvedených 
v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s Ačastnikmi konania a s dotknutými orgánmi a 
organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo uživanim nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným 
zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. 

Stanoviska oznámili: 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.; Stredoslovenská distribučná, a.s.; Okresný Arad Čadca 
- pozemkový a lesný odbor; MstI Čadca - oddelenie životného prostredia a odpadového 
hospodárstva; Mst1 Čadca - referát dopravy 

Stavebný Arad zaistil vzájomný sAlad predložených stanovisk dotknutých orgánov a organizácii 
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. 

Učastnici konania: 

- 	Ing. Ján Vehovský, Ing. Vladimir Golis, vlastnici pozemku parc. 6. CKN 13468/2 v k.ú. Čadca 

Námietky ačastnikov neboli v konani uplatnené. 

Projektová dokumentácia stavby spiria všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Umiestnenie 
stavby je v sAlade so schválenou Azemnoplánovacou dokumentáciou. Stavebný Arad v priebehu 
konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stavebný Arad preto rozhodol tak, ako je 
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
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Poučenie o odvolani: 

Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o sprdvnom konanf možno podat' 
odvolanie v lehote 15 dni odo dria jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský Arad v Čadci, 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. V zmysle § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom znenf je 
toto rozhodnutie preskúmaterné súdom po vyčerpani riadnych opravných prostriedkov. 

ng. MIí GURA 
prim or mesta 

Poplatck: 

Správny poplatok podra zákona 6. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskoršich predpisov 
položky 60 pfsm. a ods. 1 vo yý§ke 50.00 bol zaplatený. 

Priloha: 

- 	overená projektová dokumentácia 
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Toto rozhodnutie musi byf vyvesenč  na tiradnej tabuli mesta na dobu 15 dnf, posledný deň  
vyvesenia je driom doručenia 

Vyvesené dŕia: 	4°W 	 Zvesené dria: 	  

ľ r 	TCSTO (ADC! 

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

Dorn& sa: 

Očastnici konania 
1. Kristina Zapletalová, Stará Bystrica súp. Č. 722, 023 04 Stará. Bystrica 

zastúpené: Ing. Ján Vehovský, E. Podjavorinskej 2451/13, 022 01 Čadca 
2. Ing. Vladimir Golis, Okružná súp. č. 689/5, 022 01 Čadca 
3. vlastnici pozemku pare. Č. CKN 13468/2 v k.ú. Čadca - doručuje sa verejnou vyhláškou podra § 69 
stavebného zákona 

Dotknuté orgány 
4. Ms0 Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva 
5. Mg:1 Čadca, referát dopravy 
6. Okresny úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova sap. Č. 91, 022 01 Čadca 
7. Olcresný úrad Čadca, pozemkový a lesny odbor, Palárikova súp. Č. 95, 022 01 Čadca 
8. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., B6rická cesta súp. Č. 1960, 010 57 Žilina 
9. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, 010 47 Žilina 

Tel.: 041/4332301-4 IČO: 313971 	Bankovi spojenie: VÚB, a.s., Čadca 	E-mail: sekretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIČ: 2020552974 Č. 6.: 7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadca.sk   
Adresa: Mestsky Cirad Čadca, Námestie slobody 30, PSC: 022 01 
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