
MES TO Č  ADC A 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca  

Č. j.: VD/5262/2019/Ja 	 V Čadci diia 09.03.2020 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný firad prfslušný podra § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o dzemnom plánovanf a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), v 
stavebnom konani preskamal podra § 62 stavebného zákona žiadosť  o stavebnd povolenie, ktord &la 
13.11.2019 podal 

Jarmila Jurčovi, A. Bernobika 2614/13, 022 01 Čadca 

(d'alej len "stavebna"), a na zaldade tohto preskfunania vydáva podra § 66 stavebného zákona 

stavebnč  povolenie 

na stavbu 

Stavebné (wavy bytu č. 25 

(d'alej len "stavba") v bytovom dome síip. Č. 2614 na pozemku register "C" pare. 6. 2551 v 
katastrálnom územi Čadca. 

Stavba obsahuje: 

- 	stavebné Apravy spočivajú vo vytvorenf nového dverného otvoru rozmerov 900 x 2000 mm v 
nosnej panelovej stene hr. 150 mm a zamurovani jestvujiceho dvemého otvoru podra 
predloženého statickdho posudku 

Pre uskutočnenie stavby sa určuj6 tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konani, ktoril 
vypracoval Ing. František Targoš - Vault Engineering, A. Hlinku 2247, 022 01 Čadca a ktorá je 
prilohou tohto rozhodnutia, pripadné zmeny nesmil byť  vykonanč  bez predchidzajliceho 
povolenia stavebného Uradu. 

2. Pri uskutočtiovanf stavby je nutné dodržiavať  predpisy týkajíice sa bezpečnosti price a technických 
zariadeni, najmä vyhlášky 6. 374/1 990 Zb. o bezpečnosti práce a teclmických zariadeni pri 
stavebných pricach A dbat' na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 

3. Pri uskutočriovani musia bye dodržané prislušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o všeobecných teclulických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby uživané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 
orientácie a prislušné technickč  normy. 
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4. Stavba bude ukončená najneskôr do 1 roka odo dria nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 

5. Dodržat' podmienky správcu bytoveho domu OSBD Čadca uvedene vo vyjadreni č. 2514/2019 zo 
dria 13.11.2019: 

- Prace budú vykonávane na Vaše vlastne náklady odborne spôsobilými pracovnikmi. 
Upozorriujeme Vás, že práce je potrebne vykonae s odbornou starostlivost'ou talc, aby nedošlo pri 
stavebnych prácach k poškodeniu ostatných bytov ako aj spoločných priestorov a zariadenf 
v bytovom dome. Práce bude možne vykonávae počas pracovnych dni v čase od 8:00 - 18:00 hod. 
Likvidáciu stavebneho odpadu je nutne zabezpečie samostatným odvozom na skládku. Stavebný 
odpad sa nesmie ukladat' do kontajnerov určených pre domovy odpad. Stavebnik nesmie skladovae 
stavebny materiál v spoločnych priestoroch. Stavebnik nesmie prevážae fažke a verke predmety 
a stavebný materiál a sue osobným výfahom. 

- Zamurovanie dverneho otvoru medzi obývačkou a spálriou a vytvorenie noveho otvoru medzi 
kuchyriou a obyvačkou v nosnej panelovej stene, mug bye vykonane v zmysle doloženeho 
statickeho posudku, ktory spracoval Ing. František Targoš z 02/2019. 

- VYmenu, resp. rekonštrukciu elektroinštalácie si musite vykonae na vlastne náklady a to 
prostrednictvom osoby alebo organizácie na to oprávnenej. Po prevedeni výmeny, resp. 
rekonštrukcie elektroinštalácie v rámci bytu, je potrebne zabezpečif reviziu zrekonštruovanej časti 
elektroinštalácie. Správa o odborných prehliadkach a odbor. skiaškach el. zariadenia (revizna 
správa), musi byt' vypracovaná odborným pracovnikom, reviznym technikom (elektrotechnik 
špecialista). Kbpiu reviznej správy Vás žiadame dodat' na OSBD Čadca. 

- Oboznámie domoveho dôvernika o výkone prác. 

- Dodržiavaf domový poriadok. 

- Na viditerne miesto vyvesie povolenie od stavebneho úradu. 

6. Na stavbu buda použité stavebné výrobky, ktoré sphiajfi podmienky osobitnych predpisov. 

7. Stavebnik je povinny oznámie stavebnemu úradu termin začatia stavby. 

8. Stavba bude uskutočriovaná svojpomocne. Stavebný dozor bude vykonávae Ing. František Targoš 
a bude zodpovedný za odborne vedenie uskutočtiovania stavby. 

9. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

Rozhodnutie o nimietkach tIčastnikov konania: 

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

Upozornenie: 

Stavebne povolenie stráca podra § 67 stavebneho zákona platnost', ak sa s uskutočnenfm stavby 
nezačne do 2 rokov odo dria nadobudnutia právoplatnosti. 

So stavbou nesmie bye začate, pokiar stavebne povolenie nenadobudne právoplatnosf(§ 52 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v zneni neskoršich predpisov). 
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Odôvodnenie: 

Dila 13.11.2019 podal stavebink Jarmila Jurčová, bytom A. Bernoláka 2614/13, 022 01 Čadca žiadosť  
o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Stavebné úpravy bytu Č. 25" v bytovom dome súp. Č. 2614 
na pozemku register "C" pare. Č. 2551 v katastrálnom územi Čadca. Uvedeným awn bolo začaté 
stavebné konanie. 

Pretože žiadosť  nebola fipiná a neboli doložené všetky podklady potrebné pre riadne posúdenie 
pripustnosti stavby, stavebnik bol dŕia 26.11.2019 vyzvany na dopinenie žiadosti. Zaroveri 
bolo stavebné konanie z tohto dôvodu prerušené. Žiadosť  bola dopinená dŕia 15.01.2020. 

Stavebny úrad oznámil diía 20.01.2020 začatie stavebného konania všetkym znárnym účastnikom 
konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podra ustanoveni § 61 ods. 2 
stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakorko pomery 
staveniska mu boli dobre známe a žiadosť  poskytovala dostatočny podklad pre riaklne a sporahlivé 
posúdenie navrhovanej stavby. Zároveil stanovil lehotu 7 din odo dňa doručenia tohto oznámenia, 
v ktorej môžu účastinci konania uplatnif svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a 
organizácie svoje stanoviská. 

Zároveil stavebny úrad upozornil účastnikov konania a dotknuté orgány, že si svoje pripadné námietky 
alebo pripomienky k povorovanej stavbe môžu uplatniť  na tunajšom stavebnom úrade najneskôr 
v určenej lehote, inak na ne nebude prihliadať. 

Stavebny úrad v uskutočnenom správnom konani preskúmal predloženú žiadosť  z hradisk uvedenych 
v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastnikmi konania a s dotknutymi orgánmi a organizáciami 
a zistil, že jej realizaciou alebo uživanim nie sú ohrozené zdujmy cluinené stavebnym zákonom, 
predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. 

Očastinci konania: 

- 	Jarmila Jurčová, vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome siip. 6. 2614, 
František Targoš - Vault Engineering 

Námietky účastnikov neboli v konarn uplatnené. 

Projektová dokumentácia stavby spiňa všeobecné technické požiadavky na vystavbu a podmienky 
fizemného rozhodnutia o umiestneni predmetnej stavby. Stavebny úrad v priebehu stavebného konania 
nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebny 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 podať  
odvolanie v lehote 15 din odo dňa jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský úrad v Cadci, 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. V zmysle § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom mein je 
toto rozhodnutie preskiimaterné súdom po vyčerpani riadnych opravnych prostriedkov. 

 

ng. Mil GURA 
prinhi r mesta 
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Poplatok: 

Spráyny poplatok podra zákona Č. 145/1995 Z.z. o sprivnych poplatkoch v znení neskoršich predpisov 
položky 60 pism. c ods. 2 vo yýške 100.00 E bol zaplatený. 

Priloha: 

- 	overená projektová dokumentácia 

Toto rozhodnutie musi byt' vyvesenč  na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledný deň  
vyvesenia je dňom doručenia. 

Vyvesené 	OVI •  3. Ako 	 Zvesené 

; 
-r MESTO ČADC.11i 

:61  

  

    

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyves ę  a zvesenie rozhodnutia. 

Dora& sa: 

l'Jčastnici konania 
1. Jarmila Jurčovd, A. Bernoldka súp. Č. 2614/13, 022 01 Čadca 
2. vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome sill). Č. 2614 - doručuje sa verejnou 
vyhláškou podra§ 69 stavebn6ho zákona 
3. Ing. František Targoš - Vault Engineering, A. Hlinku Č. 2247, 022 01 Čadca /projektant, stay. dozor/ 

Na vedomie 
4. Okreqné stavebné bytové družstvo Čadca, Gočárova súp. Č. 252, 022 47 Čadca 
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