MES T 0

Č ADCA

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
V Čadci dňa 23.03.2020

Č. j.: VD/494/2020/St

STAVEBNÉ POVOLENIE
Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podra § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), v spojenom územnom a stavebnom konanf preskfunal podra § 37 a 62 stavebného zákona
žiadosf o stavebné povolenie, ktorú dŕia 08.01.2020 podala
Ivana Cudráková, Stred 487/32, 023 54 Turzovka
(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto preslalmania vydáva podra § 39, 39a a 66 stavebného
zákona
stavebné povolenie
v spojenom územnom a stavebnom konani
na stavbu
rodinný dom
na pozemku register „C" pare. č. 9742 v katastrálnom územi Čadca.
Vodovodná, kanalizačná a elektrická pripojka na pozemku register „C" pare. č. 9742 v k.ú. Čadca,
napojené z verejných rozvodov v miestnej komunikácii na pozemku register „C" pare. č. 9754 v k.ú.
Čadca.
Stavba obsahuje:
Projekt stavby rieši realizáciu stavby rodinného domu. Navrhovaný rodinný dom bude
nepodpivničený, jednopodlažný, bez využitia podkrovia na obytné účely, zastrešený valbovou
strechou. Stavba bude napojená novonavrhovanými pripojkami na verejné rozvody vody, kanalizácie a
elektrického NN vedenia. Pristup je z jestvujúcej miestnej komunikácie.
Technicki ňdaje stavby:
tžitková plocha: 107,46 m2
Obytná plocha:
76,55 m2
Objektová skladba povoPovanej stavby:
1. Rodinný dom
2. Elektrická NN pripojka
3. Vodovodná pripojka
4. Kanalizačná pripojka
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Pre umiestnenie stavby sa určuid tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. č. 9742 v k.ú. Čadca.
Vodovodná, kanalizačná a elektrická pripojka na pozemku register „C" parc. 6. 9742 v k.ú. Čadca,
napojené z verejných rozvodov v miestnej komunikácii na pozemku register „C" parc. č. 9754
v k.ú. Čadca podra situácie, ktorá je súčasfou PD a tvori prilohu tohto rozhodnutia.
2. Polohové a výškové pomery stavby rodinného domu (vid priložená situácia umiestnenia stavby):
• stavba RD bude pôdorysných rozmerov 16,3 x 8,3 m,
• umiestnená bude: 6,5 až 18 m od hranice s miestnou komunikáciou
2,5 až 2,91 m od hranice s pozemkom parc. 6. KN-C 9740
2,8 m od hranice s pozemkom parc.č. KN-C 9743
• porovnávacia rovina ± 0, 000 m = úroveň čistej podlahy 1. NP
• výška rimsy: + 2,841 m od ± 0,000 m,
• výška hreberia strechy : + 4,821m od ± 0,000 m.
3. Napojenie stavby na inžinierske siete:
• Zásobovanie vodou — vodovodnou pripojkou z rúr HDPE 032 DN 25, napojenfm na verejný
vodovod HDPE D 110 mm, podra PD overenej v tomto konani a odsúhlasenej správcom
SEVAK, a.s. Žilina dňa 13.11.2019.
• Odkanalizovanie - kanalizačnou pripojkou z rfir PVC DN 160 mm, zaústenou do verejnej
kanalizácie PVC DN 300 mm, podra PD overenej v tomto konani a odsúhlasenej správcom
SEVAK, a.s. žilina dňa 13.11.2019.
• Elektrická energia — káblovou pripojkou AYKY-J 4x16 mm2 z jestvujúcej NN siete podra PD
overenej v tomto konain a odsúhlasenej správcom SSE-distribúcia, a.s. Žilina cilia 14.11.2019.
• Vykurovanie — teplovodným podlahovym vykurovanim, zdroj tepla bude elektrokotol.
Dopinkovým zdrojom tepla bude krb na sparovanie dreva s maximálnym prikonom 9 kW
umiestnený v obývacej izbe, odvod spalin bude jednoprieduchovým korninovym telesom.
Súhlas na zriadenie MZZO vydaný Mestom Čadca &la 24.02.2020, č. ŽP-1666/2020/MZZOPS.
Pre uskutočnenie stavby sa určujil tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v tomto
spojenom územnom a stavebnom konani. Pripadné zmeny nesmú byf vykonané bez
predchádzajúceho pov,olenia stavebného úradu.
2. Pri uskutočriovanf stavby je potrebné dodržiavaf predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických nariadeni a dbat' o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
3. Počas výstavby budú dodržiavané v§eobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb
v zmysle § 48 stavebného zakona.
4. Stavba bude dokončend do 3-och rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
5. Odpad vzniknutý počas realizácie stavebných pie likvidovaf v zmysle zákona o Odpadoch, ku
kolaudácii stavby je stavebnik povinný dokladovaf množstvo vzniknutého odpadu a zákonný
spôsob jeho likvidácie.
6. Dažd'ové vody zo stavby a pozemku budú likvidované na pozemku stavebnika, zaústené do
trativodu na pozemku stavebnika.
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7. Stavebník je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť stavebný
denník a tento predložiť stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.
8. Na stavbu budri použité stavebné výrobky spĺriajlice podmienky osobitných predpisov.
9. Podra § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie
stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické
činnosti.
10. Stavebník je povinný označiť stavenisko s uvedením potrebných fidajov o stavbe a fičastníkoch
výstavby -§ 43i ods. 3 písm. b/ stavebného zákona.
11. Stavebník pred začatím stavebných prác na predmetnej stavbe zabezpečí presné vytýčenie
všetkých podzemných vedení a zariadení v danej lokalite, ich pripadml ochranu podra platných
noriem a predpisov za odbomého dozoru ich správcov.
12. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému riradu termín začatia stavby.
13. Stavba bude uskutočriovaná dodávatersky. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému firadu
zhotovitera stavby do 15 dní odo dria ukončenia výberového konania stavby.
14. Dodržať podmienky spoločnosti SEVAK, a.s. Žilina uvedené v stanovisku 6. 019032693 zo dria
13.11.2019 k realizácii vodovodnej a kanalizačnej prípojky:
• Stavebník pred začatím zemných prác požiada o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa
nachádzajú v záujmovom Azetní (aj napájacie potrubia) a zabezpečí, aby pri realizácii VP A KP
bola dodržaná STN 73 6005 pri silbehu a Icrižovaní s ostatnými vedeniami.
• Potrebu pitnej vody pre zásobovanie objektu zabezpečíme len do kapacity vodovodnej siete a
tlakových pomerov v danej lokalite. Podmienka platí tiež pri použití tlakových splachovačov a
iných tlakových vmitorných zdravotechnických zariadení.
• Fakturačný vodomer a navŕtavad pás dodá naša spoločnosť. Vodomer bude osadený vo
vodomemej zostave na ráme typ SEVAK, a.s.
• Odsuhlasujeme bet6novil vodomerml šachtu s vnritornými rozmermi 900x1200/1800 mm
(KLARTEC). V strope šachty zriadif vstupný komín 600x600 mm s min. výškou 400 mm.
V komíne musí byt' osadená kapsová stupačka. Zvislé vzdialenosti stíipačiek vo VS musia
zodpovedať požiadavkám BOZ (300 mm). Stripadlá a dno vo VŠ realizovať s protišmykovou
Apravou. Pre zabezpečenie nezamtzajficej hibky musí byt' šachta v teréne osadená tak, že bude
zasypaná až po horml firoveri vstupného komína.
• Lôžko hr. 150 mm a obsyp hr. 300 mm nad potrubie prípojok musí byť zrealizovaný pieskom
resp. štrkopieskom s verkosťou zŕn max. 8 mm.
• V pripade odkanalizovania priestorov suterénu nehnuternosti resp. priestorov umiestnených
pod firovriou poklopov na VK je nutné v zmysle STN-EN 13564-1 tieto priestory zabezpečiť
vhodným zariadením zabrariujiicim zaplaveniu z kanalizačných potrubí (napr. spatné klapky).
• Samotné napojenie na verejný vodovod a splaškovú kanalizáciu je podmienené vybavením
žiadosti o zariadenie vodovodnej prípojky a žiadosti o zriadenie kanalizačnej prípojky a
podpisom zmluvy na dodávku pitnej vody a odvedenia splaškových vad.
• Fakturácia vodného a stočného bude vykonávand na zdklade osadeného hlavndho fakturačného
meradla v správe a majetku SEVAK, a.s. Žilina od dátumu realizácie pripojok.
• Napojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod a zaústenie kanalizačnej prípojky
vykonávajú pracovnici našej spoločnosti z materiálov používaných v podmienkach našej
spoločnosti. Vykonávat' zásahy na zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie nie
je cudzim dovolené. Tieto zásahy medu vykonávat' len osoby určené prevádzkovaterom
vodovodu a kanalizácie.
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• K termínu realizácie vodovodnej a kanalizačnej prípojky musí mat' žiadater vybudovaml
prípojku vo vzdialenosti cca 1-1,5 m od miesta napojenia na verejný vodovod a od miesta
zanstenia do verejnej kanalizácie.
• Tlakovň skiišku vodovodnej prípojky zrealizove podra STN EN 805 a skiišku vodotesnosti
kanalizačnej prípojky zrealizovaf podra STN EN 1610. Cela kanalizačná pripojka musí byf
vybudovaná ako vodotesná.
• V zmysle zákona 6. 442/2002Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách vlastník
iodovodnej a kanalizačnej prípojky je povinný zabezpečif opravy a adržbu vodovodnej a
kanalizačnej prípojky na vlastné náklady.
15. Dodržaf podmienky spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina uvedené vo „Vyjadrení
k existencii energetických zariadení v majetku SSD, a.s. — vyjadrenie k rizemnému a stavebnému
konaniu" pod zn.: 4300121960-44 zo dňa 14.11.2019:
• V predmetnej lokalite k.ú. Cadca sa nachadzajil energetické zariadenia v majetku SSD, a.s. —
vzdušné NN vedenie nadzemné a podperné body. Zakreslent orientačnil trasu týchto vedení
Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia ( modrou prerušovanou
VVN vedenia 110kV vzdušné, červenou prerušovanou čiarou VN vedenia 22kV vzdušné,
červenou pinou čiarou VN vedenia 22kV podzemné, zelenou prerušovanou čiarou NN vedenia
vzdušné, zelenou pinou čiarou NN podzemné).
• Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržaf ochranné pásmo v zmysle zákona
251/2012 Z. z., a bezpečné vzdialenosti podra príslušných noriem STN. (VVN vzdušné
vedenie 110kV od krajného vodiča na každn stranu 15 m, VN vzdušné vedenie 22kV od
krajného vodiča na každň. stranu 10m, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každň stranu
1 m VN a NN zemné káblové vedenie na každú strum 1 m). Pri realizácii výkopových prác,
žiadame neporušif celistvosf uzernriovacej sristavy.
• Toto vyjadrenie má informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej
,rasy podzemných vedení fyzicky ich vytýčif.
• Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri
prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržaf všetky
legislatívne opatrenia (vrátane príslušných technických noriem) týkajíice sa bezpečnosti osôb,
ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia sribehov a križovaní.
• V prípade akéhokorvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je tfato skutočnosf pôvodca
neodkladne omámif na tel. číslo 0800 159 000.
• PresnA trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD, a. s. Vám na základe objednávky
smerovanej na e-mailovň adresu prevadzkovatel@ssd.sk vytýči určený pracovník SSD, a. s.
• Pred zahmutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvaf
zástupcu SSD z príslušného strediska Adržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia bud' v
„Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia", resp. zápisom do stavebného dennika.
• V sfibehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulaný priestor mm. 1
m na každri stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení
nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
• Zároveri si Vás dovorujeme upozomif, že v danej lokalite sa môžu nachádzaf aj podzemné
vedenia tretích osôb.
• Pripojenie na elektrinu žiadame riešif z distribučnej sústavy SSD v danej lokalite.
Odovzdávacie miesto a bod napojenia určujeme spínacie a istiace prvky v poistkovej skrinke
SPP2, Ictorá bude umiestnená na podpemom bode v majetku SSD, a.s., - pri parcele 9738/1.
• Sailasíme s pripojením elektrického vykurovacieho zariadenia pre preclmetné odberné miesto.
Sadzba D6 je v zmysle aktuálneho cennika vhodná pre odberné miesta vykurovand tepelným
čerpadlom.
• Okrem it-16110 je technickou podmienkou pre priznanie sadzby D6 v zmysle cenníka pripojenie
elektrických priamo výhrevných vykurovacich spotrebičov a pripojenie akumulačných
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spotrebičov na samostatný elektrický obvod so stýkačom ovládaným povelom hromadndho
diarkovdho ovládania (HDO), prepínacími hodinami alebo inteligentným meracím systdmom
(IMS). HDO a odderovacie rel6 musia byf istend plombovaterným 2.Ampérovým ističom, v
prípade, že je na odbernom mieste nainštalovaný IMS, nie je potrebná monta HDO
s plombovaterným ističom 2A
Odsúhlasená prúdová hodnota hlavndho ističa pred elektromerom In=3x25Ampdr,
charakteristika B.
Pripojenie do distribučnej sústavy SSD bude realizovand v zmysle platných STN a zákona
251/2012 Z.z. Pripojenie el. prívodu do istiacej skrinky a istiace prvky Vám zabezpečí výlučne
SSD, po spinení podmienok pripojenia definovaných v tomto vyjadrení, v pripojovacej zmluve
a po zaplatení pripojovacieho poplatku na fičet SSD.
Prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektrickej energie (d'alej len RE) bude
vyhotovený káblom min. AYKY-J4Bx16 mm2 mechanicky chránený v ochrannej trubke
(chráničke) a ukončený na hlavnom ističi pred meraním (plombovaterná časf).
Meranie elektriny bude umiestnend v RE umiestnenom na verejne prístupnom mieste
vzdialenom min. 2 m a max. 30 m od bodu pripojenia (stipa). Vyhotovenie RE musí vyhovovaf
platnej norme STN EN 61439-1 až 5, pre prípadnd blokovanie elektrospotrebičov musia byť
spinen6 technick6 a obchodnd podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým
rozvádzačom RE musí byf vorný rovný priestor aspoli 800 mm. V rozvádzači RE dochádza
k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebnd riešif mimo
plombovanú časf rozvádzača RE. Práce na elektrickom prívode ako aj monta smie realizovať
Vami vybratá odborne spOsobilá v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z. Podrobnosti o podmienkach
merania nájdete na internetovej stránke SSD, a.s.
Pre polcračovanie procesu pripojenia je potrebnd uzatvorif so SSD pripojovaciu zmluvu,
uhradif pripojovací poplatok a vybudovaf zo strany odberatera elektrický prívod po RE
(vrátane) v súlade s „Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu
odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. (d'alej
SSD)", ktord sú zverejnend na stránkach www.ssd.sk. Elektrický prívod je súčasfou odberndho
elektrickdho zariadenia odberatera. Odberater je povinný mat' pred vybudovaním elektrickdho
prívodu súhlasy majiterov dotknutých nellnuterností, na ktorých je tento elektrický prívod
umiestnený.
Všetky potrebnd úpravy na vybudovanie elektrickdho prívodu vrátane RE si realizuje žiadater
na vlastnd náklady (odberaterov majetok).
Kaldd novo vybudovand odbernd elektrickd zariadenie odberatera musí mat' pred požiadavkou
na monta určendho meradla vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške
elektrickdho zariadenia (revíam správu od elektrickdho prívodu z odovzdávacieho miesta po
' ádzač) v súlade so zákonom 6. 124/2006 Z. z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z.
elektromerový rozv
z. a Protokol o kusovej skftške elektromerovdho rozvádzača, a tieto je odberater povinný
predložif na požiadanie SSD v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike.
Po thrade a pripísaní pripojovacieho poplatku na fičet SSD, spinení Technických podmienok
SSD, Obchodných podmienok pripojenia, vybudovaní a označení elektrickdho prívodu spolu
s RE a spinení podmienok uvedených v príslušnom vyjadrení, bude možné pripojenie
odberndho elektrickdho zariadenia odberatera do distribučnej sústavy SSD od okamihu, kedy
odberater zašle do SSD „Čestnd prehlásenie žiadatera o pripravenosti na pripojenie odberndho
elektrickdho zariadenia do distribučnej sústavy SSD (d'alej len testné prehlásenie), ktord je
zverejnend na stránkach www.ssd.sk, a ku ktordmu bude zo strany SSD zaslan6 písomnd
potvrdenie o jeho prijatí. Následne SSD v zmysle lehoty podra pripojovacej zmluvy čl. I.
„Špecifikácia odberndho miesta, termín realizácie pripojenia — Termín vybudovania
elektroenergetickdho zariadenia SSD" zrealizuje vybudovanie elektrickej prípojky a zaistí
pripojenie elektrickdho prívodu a elektromerovdho rozvádzača k distribučnej sústave.
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• Po potvrdenf prijatia vyššie uvedeného Čestného prehlásenia zo strany SSD a po vybudovani
elektroenergetického zariadenia (pripojky) zo strany SSD v termine podra Zmluvy o pripojeni,
môže požiadaf odberater o uzatvorenie Zmluvy o dodávke elektriny alebo Zmluvy o združenej
dodávke elektriny u vybratého dodavatera elektriny, ktorý následne pošle do SSD žiadosf o
montáž určeného meradla a pripojenie k distribučnej sústave v súlade s platnou legislatívou, čo
sa bude považovaf za spinenie obchodných podmienok pripojenia. Po montáži určeného
meradla je možné zahájif samotnú dodávku elektriny.
16. Vjazd z miestnej komunikácie parc.č. C KN 9754 v k.ú. Čadca na pozemok parc.č. C KN 9742
v k.ú. Čadca bude zriadený za dodrlania týchto podmienok:
• Povrchové vody zo spevnenej plochy vjazdu a vlastného pozemku bude stavebnik likvidovaf
na vlastnom pozemku tak, aby nevytekali na miestnu komunikáciu.
• Stavebnik na vlastnom pozemku vytvori min. dye miesta pre odstavenie osobných vozidiel.
• Pre zachovanie rozhl'adových pomerov pri výjazde vozidiel z pozemku je nutné zo strany
stavebnika zabezpečif, aby nové oplotenie, brána, iné stavebné objekty, pripadne výsadba
stromov a krovin neboli umiestnené do rozhl'adových poli vjazdu (vo všeobecnosti sú to
prekažky umiestnené min. 2 m od kraja komunikácie). Výška prekážok umiestnených
v rozhl'adovom poli križovatiek musi byf do výšky max. 90 cm od úrovne vozoviek.
17. Stavebnik je povinný dodržaf podmienky Mesta Čadca, ako prislušného správneho orgánu ochrany
ovzdušia, podmienky prevádzkovania malého zdroja znečisfovania ovzdušia (MZZO) uvedené
v závaznom stanovisko zo dria 24.02.2020, č. 2P-1666/2020/MZZO-PS:
• S ohradom na okolitú zástavbu a potrebu zabezpečif vhodné rozptylové podmienky emisif
a ich nerušený transport vorným prúdenfm, je potrebné urobiť jednoprieduchový komin s min.
výškou 5,5 m nad okolitým terénom a prevýšenfm 600 mm nad hreberiom strechy rodinného
domu.
• Stavbu MZZO je potrebné uskutočniť podra dokumentácie vyhotovenej Ing. Petrom
časnochom, čieme 739, 023 13 čierne, každú zmenu musí odsúhlasif orgán ochrany ovzdušia.
• Súhlas na zriadenie MZZO nadobudne účinnosf až po rozhodnuti všeobecného stavebného
úradu o umiestneni stavby MZZO.
• Montáž vykurovacej sústavy smie vykonaf len firma s patričným oprávnenfin na vykonávanie
' ych prác, ktorá uživatera zaškoli na obsluhu zariadenia, v zmysle vyhl. MPSVaR 6.
montážn
308/2009 Z.z.
Pri
stavbe MZZO dodržaf všetky technické predpisy výrobcov jednotlivých komponentov
•
a zariadeni pre výstavbu MZZO a postupovaf podFa platných noriem a predpisov.
• K žiadosti o uvedenie MZZO do trvalej prevádzky doložif správu o funkčných slaškach
vykurovacieho systému, reviznu správu technických zariadeni a komina.
Odpady
vzniknuté pri realizácii MZZO zlikvidovaf v súlade so zákonom o odpadoch v zneni
•
zmien a dopinkov.
• Sledove a neprekročif tmavosf dymu.
• MZZO udržiavaf v riadnom technickom stave a zabezpečovaf jeho pravidelnú kontrolu
a fidržbu.
18. Stavebnik je povinný dodržaf podmienky Olcresného úradu Čadca, pozeinkový a lesný odbor —
podmienky na zabezpečenie ochrany pornohospodárskej pôdy uvedené v stanovisku zo dria
15.01.2020, 6. OU-CA-PLO-2020/001454-002:
• Zabezpečif základnú starostlivosf o pornohospodársku pôdu odriatú týmto rozhodnutfm až do
realizácie stavby, najma pred zaburinenim pozemkov a porastom samonáletu drevin.
• Vykonat' skrývku humusového horizontu pornohospodárskej pôdy zo zaberanej časti pozemku
C KN 9742 a zabezpečif jej hospodárne a fičelné využitie na nezastavanej časti pozemku C KN
9742 v k.ú. Čadca.
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• Po realizácii výstavby, za Ačelom usporiadania evidencie druh pozemkov v katastri
nehnuternosti podra § 3 ods. 2 zákona, požiadať o zmenu pornohospodárskeho druhu pozemku
zálrada na zastavanú plochu, pripadne ostatnú plochu s predloženim porealizačného
geometrického plánu a tohoto stanoviska. Zmenu druhu vykoná Okresný úrad Čadca,
katastrálny odbor.
19. 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
pôvodného technického stavu.
20. Stavebnikovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác
slúžif iba pozemky, ktoré sú v jeho vlastnictve. V pripade potreby zásahu do verejných
plôch a miestnej komunikácie v súvislosti s výstavbou RD a prípojok je stavebnik povinný
pred realizáciou vyžiadať si súhlas MsÚ v Čadci, referát dopravy.
21. Stavebnými prácami nezasahovať do vlastnickych, prip. iných práv k pozemkom dotknutým
stavbou bez súhlasu ich majitera, správcu, neprimerane obmedzovať práva a právom chránené
záujmy účastnikov stavebného konania.
22. Po ukončeni stavby je stavebnik povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť dó pôvodného stavu a
pripadné vzniknuté škody uhradiť vlastnikom resp. uživaterom podra všeobecných predpisov o
nairade škody.
23. Stavebnik je povinný v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti
budov a o zmene a dopineni niektorých zákonov predložiť ku kolaudácii stavby
energetický certifikát vypracovaný oprávnenou osobou.
24. Povolená stavba podlieha kolaudácii.
Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
Parcela register "C" parc. 6. 9742 v k.ú Čadca — orná pôda.
Súhlasné stanovisko k odfiatiu pornohospodárskej pôdy pre &el výstavby rodinného domu
s celkovým navrhovaným záberom 200 m2 vydané Okresným &adorn Čadca, odbor pozemkový a
lesný dfia 15.01.2020, pod č.j. OU-CA-PLO-20209/001454-002.
Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. Peter Časnocha, Čierne sfip. č. 739, 023 13 'berm
Rozhodnutie o námietkach tičastnikov konania:
V priebehu spojeného fizemného a stavebného konania fičastnici konania Ing. Vladimir Klus
a Marcela Klusová, obaja bytom Drahošanka 1101, 022 01 Čadca požadovali, aby stavebnik upravil
osadenie navrhovanej stavby bližšie k miestnej komunikácii z dôvodu, že navrhovaný RD bude
postavený oproti oknám rodinného domu v ich vlastnictve. Stavebnik trval na návrhu osadenia tak, ako
bolpodaný.
Stavebný úrad vznesenú požiadavku neakceptoval.
Zo strany ostatných účastnikov konania neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky.
Podmienky dotIcnutých orgánov boli akceptovand a sú zapracované do podmienok pre
uskutočnenie stavby vo výroku rozhodnutia.
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Stavba nesmie byf začatá pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosf v zmysle § 52
ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konanf.
Stavebné povolenie stráca platnosf ak do dvoch rokov odo dria nadobudnutia jeho
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona.
Stavba je umiestnená v súlade s platným Územným plánom Mesta Čadca, jeho LIN/520mi
regulativmi, ktoré boli schválené uznesenim Mestského zastupiterstva Mesta Čadca č. 96/2007 zo dria
27.07.2007. Rodinný dom je navrhovaný v urbanistickom okrsku, v platnom územnom plane
s označenim 5/BI/1 - plochy rodinných domov, so základnou flinkciou obytnou, spôsob zástavby individuálne rodinné domy, so strechou sedlovou alebo valbovou, s parkovanim riešenSrm na vlastnom
pozemku, nepripustif hlučné a nehygienické prevádzky.
Odfivodnenie:
Dria 08.01.2020 podala Ivana Cudráková, bytom Stred 487/32, 023 54 Turzovka žiadosf
o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom" na pozemku register "C" parc. č. 9742
v k.ú. Čadca. Vodovodná, kanalizačná a elektrická prfpojka na pozemku register „C" parc. č. 9742
v k.ú. Čadca, napojené z verejných rozvodov v miestnej komunikácii na pozemku register „C" pare. 6.
9754 v k.ú. Čadca Uvedeným driom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.
Tunajši stavebný úrad, na základe doručenej žiadosti oznámil v zmysle § 36 a § 61 stavebného
zákona všetkým známym účastnfkom konania a dotknutým orgánom začatie spojeného územného
a stavebného konania a nariadil na prerokovanie žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisfovanim na deli 18.02.2020, o jeho výsledku bola spfsaná zápisnica.
fičastnici konania boli v oznámeni upozorneni, že svoje pripadné námietky a pripomienky
k stavbe môžu uplatnif na stavebnom úrade pred driom ústneho pojednávania, najneskôr však na
ústnom pojednávani, inak sa nebude na ne prihliadaf.
Očastnici konania:
• Ivana Cudráková, Ing. Peter Časnocha, Ing. Vladimir Klus, Marcela Klusová, známi aj
nezmámi spoluvlastnici pozemkov register "C" parc. č. 9743, 9738/1 v k.ú. Čadca.
V priebehu spojeného územného a stavebného konania účastnici konania Ing. Vladimir Klus
a Marcela Klusová, obaja bytom Drahošanka 1101, 022 01 Čadca požadovali, aby stavebnik upravil
osadenie navrhovanej stavby bližšie k miestnej komunikácii z dôvodu, že navrhovaný RD bude
postavený oproti oknám rodinného domu v ich vlastníctve. Stavebnik trval na návrhu osadenia tak, ako
bol podaný.
Z tohto dôvodu stivebný úrad vznesenú požiadavku neakceptoval.
Navrhovaný rodinný dom bude od pozemku register „C" pare. č. 9740 v k.ú. Čadca vo
vlastnictve Ing. Vladirnfra Klusa a Marcely Klusovej osadený vo vzdialenosti 2,5 až 2,91 m, vzájomný
odstup medzi navrhovaným rodinným domom a domom sfip.č. 1101 vo vlastnictve účastnfkov konania
je 7,15 m, čo vyhovuje požiadavkam na odstupy stavieb definovaných v § 6 ods. 3 vyhlášky MŽP SR
č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkach na
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkach na stavby užívan6 osobami s obmedzenou
schopnosfou a orientácie
Zo strany ostatných účastnikov konania neboli uplatnené žiadne námietky.
Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konani preskilmal predloženú žiadosf z hradfsk
uvedených v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastnilani konania a s dotknutými orgánmi
a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo uživanim nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným
zákonom, predpismi vydanýtni na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.
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Stanoviska oznámili:
• Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Stredoslovenská distribučná, a.s., žilina,
SEVAK, a.s., žilina, Mesto Čadca.
Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovisk dotknutých orgánov a organizácii
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastnikov a správcov pre
napojenie do sieti technického vybavenia, ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto
rozhodnutia.
Dokumentácia spiŕia základné požiadavky na stavby stanovené § 43d a § 47 stavebného
zákona.
Stavebný Arad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto
rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Poučenie o odvolani:
Podra § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani proti tomuto rozhodnutiu možno podaf
odvolanie v lehote 15 dni odo dtla jeho doručenia na Mesto Čadca (adresa: Mestský Arad v Cadci,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca).
V zmysle § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom zneni je toto rozhodnutie presknmaterné
súdom po vyčerpani riadnych opravných prostriedkov.

ng. Mi GURA
prim tor mesta
Priloha:
• Situácia umiestnenia stavby
Doruči sa:
Očastnici konania
1. Ivana Cudráková, Stred snip. č. 487/32, 023 54 Turzovka
2. Ing. Peter Časnocha, bane gap. č. 739, 023 13 Čierne
3. Ing. Vladimir Klus, Drahošanka súp. č. 1101, 022 01 Čadca
4. Marcela Klusová, Drahošanka súp. č. 1101, 022 01 Čadca
5. fJčastnikom konania, známym aj neznámym spoluvlastnflcom pozemkov register "C" parc. Č. 9743,
9738/1 v k.ú. Čadca sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podra § 69 ods. 2 stavebného
zákona, vyvesenfm rozhodnutia po dobu 15 dui na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.
Dotknuté orgäny
6. MsfJ Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
7. Msi:J Čadca, referát dopravy
8. Okresny Arad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. 6. 95, 022 01 Čadca
9. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. 6. 1960, 010 57 žilina
10. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 žilina
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Toto rozhodnutie musi byt' vyvesenč na tiradnej tabuli Mesta Čadca na dobu 15 &if,
posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené

9 14

•

„

Zvesené dňa:

T',SPTO

Pediatka a podpis orgánu, ktory potvrdzuje—ryvesent6
-61' a zvesenie rozhodnutia.

Poplatok:
Správny poplatok podra zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskoršich predpisov položky
60 pism. a ods. 1 vo výške 50.00 bol zaplatený.
Bankovč spojenie: VUB, a.s., Čadca
Tel.: 041/4332301-4 IČO: 313971
6.6.: 7224-322/0200
DIČ: 2020552974
Fax: 041/4302218
Adresa: Mestsky drad Čadca, Mmestie slobody 30, PSČ: 022 01

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

Obec: ČADCA
Katastrálne Ozernie: Cacica
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