
OBEC SVRČ INOVEC 
Č. j.: OU — 390/2021 	 Svrčinovec cilia 28.06.2021 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 

Obec Svrčinovec, ako prislušný stavebný Arad na základe určenia Okresného úradu Žilina, 
odboru výstavby a bytovej politiky zo dŕía 23.06.2020, č. OU-ZA-OVBP-2020/028895-002, podra § 
119 ods. 3 zákona 6. 417/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopiŕia zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), v Azemnom konani posúdil podra § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestneni 
stavby, ktorý podal 

Mesto Čadca, Námestie slobody č. 30, 022 01 Čadca 
v zastúpeni primátorom mesta — Ing. Milanom Gurom 

(d'alej len "navrhovater"), a na základe tohto posúdenia vydáva podra § 39 a 39a stavebného zákona 

rozhodnutie o umiestneni stavby 

„Rozhl'adria Husárik" 

(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" pare. '6. 13454/23 v katastrálnom Azetni Čadca. 

Stavba obsahuje: 
Objekt stavby rozhradne pôdorysných rozmerov 3,7 x 3,7 m a výšky 18,22 m bude umiestnený 

na pozemku p.č. CKN 13454/23 v k.ú. Čadca o výmere 35 m2  vyčleneného z p6vodného pozemku p.č. 
CKN 13454/2 v k.ú. Čadca podra GP 6. 226/2000 vypracovaného Ing. Annou Tomašcovou. Spodnd 
čast' objektu do arovne +5,800 m bude zhotovend z debniacich tvaroviek hr. 300 mm a zostávajúca 
čast' do úrovne +5,800 m bude drevená. 

Pre umiestnenie stavby a d'argiu projektovú pripravu sa určujil tieto podmienky: 
1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" pare. 6. 13454/23 v katastrálnom územf Čadca, 

podra GP č. 226/2000 vypracovaného Ing. Annou Tomašcovou., ako je zakreslené na priloženom 
situačnom výkrese, ktorý tvorí prilohu tohto rozhodnutia. 

2. Projektová dokumentdcia stavby (d'alej PD) pre vydanie stavebného povolenia bude akceptovat' 
všetky podmienky tohto rozhodnutia a bude spracovaná v rozsahu potrebnom pre náležité 
posúdenie. 



3. žiadosf o vydanie stavebného povolenia bude obsahovaf všetky náležitosti a prilohy v zmysle 8 
Vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvajít niektoré ustanovenia stavebného zákona a bude 
podaná na prislušný stavebný Ilrad na základe určenia Okresného úradu Žilina, odboru výstavby 
a bytovej politiky zo dria 23.06.2020, 6. OU-ZA-OVBP-2020/028895-002 — Obec Svrčinovec 

4. PD pre stavebné povolenie bude vypracovaná v zmysle § 9 Vyhl. 6. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykondvajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

5. V d'alšom stupni PD a k žiadosti o vydanie stavebného povolenia dodržaf podmienky Lesou SR 
š.p., OZ Čadca č.j. 10354/2020 zo dŕía 09.03.2020 

• Dôjde k spineniu podmienok definovaných v § 5 zákona o lesoch 326/2005 Z.z. 
• Žiadater vyhotovi a predloži geometrický plán na odčlenenie stavby — rozhradne ako podklad k 

trvaléinu vyŕiatiu z pinenia funkcif lesov 
• okolo rozhradne bude vytvorený obslužný priestor, cca 2,5 m z každej strany (pre pristup k 

rozhradni), tento obslužný priestor bude odčlenený geometrickým plánom, ktorý bude slúžif ako 
podklad k dočasnému alebo trvalému vynatiu, pripadne k obmedzeniu využivania funkcii lesov 

• k vyfiatiu lesných pozemkov musi byt' doložené kladné stanovisko dotknutých orgánov štátnej 
správy (Štátnej ochrany prirody, Okresného úradu, odboru starostlivosti o Iivotné prostredie) 

• k novému návrhu o vyŕiati vydá závazné stanovisko LESY SR š. p., Banská Bystrica, generálne 
riaditel'stvo 

• OZ Čadca žiada doriešif pristup k rozhradni pre verejnosf, žiadater predloži projekt k turistickému 
chodniku vedeného cez parcelu 13454/2 (lesný porast 911), ktorý bude viest' mimo oploteného 
objektu OZ Čadca 

• žiadater dorieši s OZ Čadca podmienky dopravy stavebného materiálu na miesto stavby, OZ 
navrhuje dopravu materiálu cez približovaciu lesma cestu v oplotenom objekte, pričom bude nutné 
čast" oplotenia dočasne prerušif. Stavebnik dá pozemky a oplotenie do pôvodného stavu 

• v rámci iizemného a stavebného konania budfi upresnené podmienky uskladnenia materiálu na 
pozemkoch v správe OZ Čadca 

• pripadné odstránenie krov, lesných drevin a iných porastov na mieste stavby rozhradne je možné 
realizovat až po odsalaseni s vedficim Lesnej správy Čadca 

• výkopové práce je potrebné zabezpečit tak, aby nedošlo k nadmernému zosuvu pôdy, aby nedošlo 
k poškodeniu okolitých lesných porastov a majetku vo vlastnictve Lesov SR (uskladriovanie 
materiálu, znečistovanie, vyparovanie a pod.) 

• vlastnik stavby je povinný dodržat ustanovenia § 33 zákona 6. 326/2005 Zb., je povinný na 
pozemkoch dotknutých výstavbou vykonat opatrenia, ktorými zabezpečí stavbu pred škodami, 
ktoré by mohlo spôsobit najma zosíivanie pôdy, padanie kameŕiov, stromov a lavin z lesných 
porastov 

• objekt stavby bude zabezpečený proti vzniku požiaru tak, aby sa vyhačila možnosE vzniku lesného 
požiaru 

• bude zabezpečená informovanost turistov o zákaze rušit ticho a pokoj a o zákaze znečistovat 
pozemky odpadmi, dodržiavat § 31 ods.1 Zákona 6. 326/2005 Z.z.. 

• vlastnik pozemkov nebude niesf zodpovednosf za škody, ktoré môžu byt' spôsobené na predmetnej 
stavbe 

• akékorvek poškodenie záujmov Lesov SR š. p. a prfpadne vzniknutd škoda v dotknutej lokalite 
bude riešend v súlade s platnými právnymi predpismi. 

6. V d'alšom stupni PD a k žiadosti o vydanie stavebného povolenia dodržaf podmienky Okresného 
úradu Čadca, odbor starostlivosti o ŽP 

č.j. OU-CA-OSZP-2021/004688-002 zo dŕia 19.04.2021 
• Odpad bude zhromažd'ovaný tak, aby nenarušoval estetický raz krajiny a podra potreby zabezpečí 

jeho okamžité zhodnotenie alebo zneškodnenie 



• Nevyužité odpady budii zneškodnené sklddkovanim na skladke, ktord ma udelený sailas na 
prevádzkovanie v zmysle § 97 ods. 1 pism. a) zákona o odpadoch, pit). integrované povolenie. 

• Ku kolaudácii stavby investor predloli relevantné doklady od dodávatera stavby o spôsobe 
zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou prác 

• Investor (alebo dodávater) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v 
súlade s vyhláškou MžP SR 6. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykondvajil niektoré ustanovenia zákona o 
odpadoch a druhy odpadov zaradi podra platného Katal6gu odpadov 

• Pri zhromald'ovani príp. nakladanf s nebezpečným odpadom v ročnom sAhrne vačšom ako 1 t je 
potrebné mat' salas prislušného orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve 

• Odpad- výkopová zemina je potrebné odovzdaf len osobe, ktorá ma na to povolenie a prevddzkuje 
miesto na to určené v zmysle § 97 ods. 1 pism. d) zákona o odpadoch. 

• Výkopovil zeminu je možné využit' na terénne Apravy pozemku, na ktorom sa realizuje stavba. 
Prebytok výkopovej zeminy, ktorý by mal byt' využitý mimo realizácie stavby, je považovaný za 
odpad a musi byt' s nim naložené v sAlade so zákonom o odpadoch. V opačnom pripade sa takéto 
konanie považuje za porušenie ust. zákona o odpadoch. 

č.j. OU-CA-OSZP-2021/004680-004 
• Počas stavebných prác dbat' na ochranu vzrastlej zelene 
• Terénne fipravy uskutočflovat' po existujíicich cestdch 
• Prebytočird výkopovia zeminu neukladaf do ahlvii miestnych tokov a podmdčané lokality, aby 

nedošlo k zasypaniu pripadných biotopov eur6pskeho alebo národného významu, v pripade že 
prebytand zemina nebude využitá v rámci dotknutej stavby zlikvidovat' ju na riadenej skládke 
TKO 

7. Nezasahovat' do vlastnickych, príp. iných práv k pozemkom dotknutým stavbou bez sailasu ich 
majitera, sprdvcu, neprimerane neobmedzovat' práva a právom chrdnené záujmy íičastnikov 
konania. 

8. Pri realizácii stavby minimalizovat' negativne vplyvy uskutočtiovania stavby na susedné pozemky, 
trvalé porasty a stavby. Pri návrhu dbat' v čo najvačšej miere na ochranu existujíicej zelene 
a okolitých stavieb. 

Rozhodnutie o námietkach fičastnikov konania: 
V priebehu fizemného konania si Ačastnici konania neuplatnili žiadne námietky ani 

pripomienky voči umiestŕiovanej stavbe. Pripomienky dotknutých orgánov boli akceptované a boli 
zahrnuté do podmienok pre d'alšiu pripravu stavby. 

Toto rozhodnutie plati v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 2 roky odo dfia nadobudnutia 
prdvoplatnosti. Nestrati však platnosf, ak v tejto lehote bude podand žiadosf o vydanie stavebného 
povolenia. 

Stavba nie je v kolfzii s platnou íizemno - plánovacou dokumentáciou mesta (OPN mesta 
Čadca) schválenou uznesenfm mestského zastupiterstva 6. 96/2007 na zasadnuti dfia 27.07.2007. 

ODÔVODNENIE 

Dfia 13.05.2021 podal navrhovater: Mesto Čadca, Ndmestie slobody 6. 30, 022 01 Čadca 
v zastupeni primátorom mesta — Ing. Milanom Gurom, návrh na vydanie íizemného rozhodnutia na 
umiestnenie stavby: „Rozhradfia Husdrik" na pozemku register "C" parc. 6. 13454/23 v katastrálnom 
íizemi Čadca. 

Obec Svrčinovec, ako prislušný stavebný ilrad na základe určenia Okresného firadu Žilina, 
odboru výstavby a bytovej politiky zo dfia 23.06.2020, č. OU-ZA-OVBP-2020/028895-002, podra § 
119 ods. 3 zákona č. 417/2003 Z.z., ktorým sa meni a dopiŕía zákon č. 50/1976 Zb. o Azemnom 
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znenf neskoršich predpisov galej len "stavebný 



zákon"), oznámila v súlade s ustanovenim § 36 ods. 1 stavebného zákona začatie územného konania 
dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastnikom konania a súčasne nariadila za 
ačelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisfovanim na deri 
09.06.2021 so stretnutfm pozvaných na Mestskom úrade v Čadci — malá zasadačka I. posch. č.dv. 117. 

Očastníci územného konania mohli svoje námietky uplatnif najneskôr pri ústnom pojednávani, 
inak boli poučeni, že sa na ne nebude prihliadat'. V rovnakej lehote mohli oznámif svoje stanoviská 
dotknuté orgány a organizácie. Očastnici konania mohli nahliadnut' do podkladov rozhodnutia na 
stavebnom úrade počas úradných dni, najneskôr však pri ústnom konani. 

V priebehu fistneho rokovania fičastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli žiadne námietky 
ani pripomienky k umiestneniu stavby. Podmienky dotknutých orgánov boli premietnuté do 
podmienok pre umiestnenie a d'alšiu pripravu pre vydanie stavebného povolenia. 

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podra § 37 stavebného zákona a zistil, že 
jej umiestnenie zodpovedá hradiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hradiskám 
neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. 

Zo strany fičastnikov konania neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky. Podmienky 
dotknutých orgánov boli akceptované a sú zahrnuté do podmienok pre umiestnenie a projektovú 
pripravu stavby vo výroku rozhodnutia. Toto rozhodnutie platf v zmysle § 40 ods. 1 stavebného 
zákona 2 roky odo dria nadobudnutia právoplatnosti. Nestrati však platnosf, ak v tejto lehote bude 
podaná žiadosf o vydanie stavebného povolenia. 

Stavba nie je v kolizii s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (OPN mesta 
Čadca) schválenou uznesenfm mestského zastupiterstva č. 96/2007 na zasadnutf dria 27.07.2007. 

POUČENIE 

Podra § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani v zneni neskoršfch predpisov možno 
proti tomuto rozhodnutiu podat' do 15 dnf odo dria jeho doručenia odvolanie na Obec Svrčinovec. Toto 
rozhodnutie nie je možné preskamaf súdom podra zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok 
v zneni zákona 6. 424/2002 Z.z., pokiar nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok. 

Mgr. Renáta Maichráková 
starostka obce 

Priloha pre navrhovatel'a: 
• overená projektová dokumentácia pre územné konanie — pre navrhovaterov 

Dorn& sa: 
I'Mastnici konania 
1. Mesto Čadca, Námestie Slobody 6. 30, 022 01 Čadca 



2. Lesy SR 	Odštepný závod Čadca, Eudmily Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca 

Nakorko susedné pozemky (v bezprostrednom okoli stavby) nemajA založené listy vlastnictva, 
potenciondlnym vlastnikom sa Azemné rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konani. Rozhodnutie musi byt' vyvesené po dobu 15 dni na Aradnej tabuli 
Mestského Aradu v Čadci. 

Dotknuté orgány 
1. Ms-0 Čadca, referát dopravy 
2. Okresné riaditentvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A.Hlinku 4, 022 01 Čadca 
3. Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova sAp. č. 91, 022 01 Čadca 
4. Okresný Arad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova 95, 022 01 čadca 
5. Regionálny Arad verejného zdravotnictva v Čadci, Palárikova 1156, 022 01 Čadca 
6. Dopravný Arad, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava 

Na vedomie 
1. Ing. Stanislav Mikovčák a kol., Archekta s.r.o., 17. Novembra 2868, 022 01 'Čadca — projektant 

Toto rozhodnutie musi byt' vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň  
lehoty vyvesenia je Mom doručenia. 

VYVESENt DŇA. 	L' )̀4-4  	ZVESENt 

T7,  re:71 
OS- 	

MESTO CyADCA 
-611  

Pečiatka a podpis orgdnu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 



13252/2 

1

1

4364/1  

*4  4 	

LEGENDA 

13252/2  

\*14 

621 
Projektant Ing. Stanislav Mikovčak a kol. 

SHE KT 
PANCELARIA PRE ARCHITEKTORU. 

KONSTRUKCIE A STATIKU 

irig. Stanislav Mikovčak a kol.. 
1L17.novembra 2868. 022 01 Cadca 

e-rna0: archeida@cene-um sc 
Tel : 0918 539 962 

Investor OZ Husárik , Mesto 6adca , 
Lesy SR , ARCHEKTA s.r.o. , 

Nazov stavby 

ROZHLADŇA HUSARIK 
Profesia ARCHITEKTÚRA 

bdtum 11 /2016 Miesto stavby k.ú. Čadca , KN 13454/2 

Mierka 1:2000 / 250 Stupe6 PD pre vydanie stavebn6ho povolenia 

NAzov vykresu Situácia 	 6.v.  01 

13369 

13402/1 Clenenie parciel KN-C 

Oplotenie výskumnej Iesnej škOlky 

Obrys navrhovanej rozhfadne 

Obrys strechy navrhovanej rozhfadne 

Orientačn6 lokalizacia objektu : 
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