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V Čadci dňa 16.09.2015

Č. j.: VD/5499/20 15/Ja

ROZHODNUTIE
o DODATOČNOMPOVOLENI'STÁ.VBY
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Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"),
preskúmal žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorú-dňa 14.07.2015 podali
Ing. Martin Tuchyňa, Chalupkova 155/3, 022 O,:f'C~dC'á~'
Ing. Andrea Tuchyňová, Chalupkova 155/3, 022 04 Čadca
(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania podľa § 88.ods. 1 písm. b) a § 88a stavebného
zákona
d o d a t o č n e p o vol' uje
zrealizované stavebné práce na stavbe
Rodinný dom
(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc.

Č.

3815/3 v katastrálnom území Čadca.

Popis stavby:
Na stavbe sú zrealizované prvky hrubej stavby: základy. obvodové 'a:nosné steny l. a 2.
nadzemného podlažia, železo betónové stropné konštrukcie vrátane plochej strechy.
Podľa predloženej projektovej dokumentácie bude navrhovaný rodinný dom nepodpivničený, s 2
nadzemnými podlažiami. Jedná sa o murovanú stavbu, zastrešená bude plochou strechou.
Hlavný vstup do objektu bude zo západnej strany. Rodinný dom bude napojený na verejné rozvody
inžinierskych sietí vodovod, kanalizácia NN sieť navrhovanými prípojkami.
úžitková plocha:

160,0 m2

obytná plocha:

125,0 m2

Objektová skladba povol'ovanej stavby:
SO 01 - rodinný dom
SO 02 - hospodárska budova
SO 03 - NN prípoj ka
SO 04 - vodovodná prípoj ka
SO 05 - kanalizačná prípoj ka
SO 05 - plynová prípoj ka
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Pre dokončenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude dokončená podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval ARCHEKTA, s.r.o.,
Ing. Stanislav Mikovčák, 17. novembra 2868,02201 Čadca a bola overená v tomto konaní.
Projektová dokumentácia je neoddeliteľnou prílohou tohto rozhodnutia ajej prípadné zmeny
nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
1. Polohové a výškové pomery:
stavba bude pôdorysných rozmerov 22,0 x 8,3 m a bude umiestnená:
2,0 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 13485/1
1,78 m od hranice s pozemkom parc.č. CK~ 3815/1. ~ ',,, "
porovnávacia rovina: ± 0,000 = úroveň podl~hy l.NP"·'· .,;, .,výška atiky plochej strechy: + 6,100 m od ± 0,000
úroveň upraveného terénu: - 0,150 až - 0,500 mod ± 0,000
2. Napojenie stavby na inžinierske siete:
zásobovanie vodou - je riešené navrhovanouvodovednou
prípojkou z jestvujúcej spoločnej
vodomernej šachty na pozemku parc.č. CKN 3815/1 podľa PD odsúhlasenej správcom siete
SEVAK, a.s., dňa 19.5.2014 Č. 8858/2014/JMi/MŠk
odvádzanie splaškových vôd - je riešené navrhovanou kanalizačnou prípojkou napojenou do
jestvujúcej sútokovej šachty na pozemku parc.č. CKN 3815/3 podľa PD odsúhlasenej správcom
siete SEVAK, a.s., dňa 19.5.2014 Č. 8858/2014/JMi/MŠk
napojenie na elektrickú energiu je riešené navrhovanou NN prípojkou z jestvujúcej poistkovej
skrinky na pozemku parc.č. CKN 3815/1 podľa PD odsúhlasenej správcom siete SSE-distribúcia,
a.s. dňa 09.05.2014, Č. 4600007215
plynoinštalácia - napojenie na verejný plynovod bude navrhovaným STL pripojovacím
plynovodom do DRZ na pozemku parc.č. CKN 3815/1 a odtiaľ NTL plynovou prípojkou podľa PD
odsúhlasenej správcom siete SPP-distribúcia, a.s. dňa 6.6.2014, Č. TD1773/ZNKi/2014
vykurovanie - zdroj tepla bude plynový kondenzačný kotol umiestnený v technickej miestnosti,
doplnkovým zdrojom tepla bude krbová vložka v obývacej miestnosti, súhlas na zriadenie malého
zdroja znečisťovania ovzdušia vydalo Mesto Čadca pod Č. ŽP-2699/2014/MZZO-PS
dňa 6.6.2014
2. Pri ďalšom uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení, najmä vyhlášky Č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu
zdravia a osôb na stavenisku.
3. Pri realizácii stavebných prác musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky Č. 532/2002 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou
pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
Najmä:.
4. Stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
5. Počas výstavby budú dodržané všeobecné technické požiadavky týkajúce na uskutočňovanie
stavieb v zmysle § 48 stavebného zákona
6. Dažďové vody zo stavby budú likvidované na pozemku stavebníka tak, aby nespôsobovali škody
na susedných pozemkoch a nehnuteľnostiach.
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7. Stavebník je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prác na objekte udržiavať v čistote
miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistiť po každom znečistení. V prípade
ich poškodenia stavebnými strojmi je povinný tieto na vlastné náklady a okamžite uviesť do
pôvodného technického stavu.
8. Stavebnými prácami nezasahovať do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom dotknutým
stavbou bez súhlasu ich majiteľa, správcu, neprimerane neobmedzovať práva a právom chránené
záujmy účastníkov stavebného konania.
9. Po ukončení stavby je stavebník povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť do pôvodného stavu a
prípadné vzniknuté škody uhradiť vlastníkom resp. užívateľom podľa všeobecných predpisov o
náhrade škody..
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1O. Odpad vzniknutý počas realizácie stavebných prác likvidovať vw1ysle zákona o odpadoch.
11. Dodatočne povolená stavba' podlieha kolaudácii.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania.,
V priebehu konania neboli zo strany účastníkov konania-vznesené žiadne námietky ani
pripomienky

Odôvodnenie:
Dňa 17.07.2015 podal stavebník Ing. Martin Tuchyňa a 'Ing. Andrea Tuchyňová, obaja bytom
Chalupkova 155/3, Čadca žiadosť o dodatOČné povolenie stavby "Rodinný dom" na pozemku register
"C" parc. č. 3815/3 v katastrálnom území Čadca.
Uvedeným dňom stavebný úrad zistil, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo
v rozpore s ním a začal konanie podľa § 88a ods. 1 stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby.
Stavebný úrad posúdil podľa § 88a ods. 1 stavebného zákona súlad stavby s verejnými záujmami na
základe záväzných stanovísk podľa § 140b a podkladov predložených v stavebnom konaní.
Vlastník stavby preukázal, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami, že je
vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou "äiebo jeho časti, alebo že má k tomuto
pozemku iné právo.
Stavebný úrad oznámil dňa 05.08.2015 začatie konania o dodatočnom povolení stavby všetkým
známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení
§ 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko
pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a úplné
posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,
v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a
organizácie svoje stanoviská.
Zároveň stavebný úrad upozornil účastníkov a dotknuté orgány, že si svoje prípadné námietky
a pripomienky k dodatočne povoľovanej stavbe môžu uplatniť na tunajšom stavebnom úrade najneskôr
v určenej lehote, inak sa na ne nebude prihliadať.
Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených
v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami
a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom,
predpismi vydanými najeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.
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Účastníci konania:
Ing. Martin Tuchyňa, Ing. Andrea Tuchyňová, Jozef Kyzek, Ing. Ján Makuka, Anna Švancárová,
Ing. Branislav Tuchyňa, Ing. Alexandra Tuchyňová, ARCHEKTA, s.r.o., spoluvlastníci pozemku
parc.č. CKN 13485/1 v k.ú. Čadca
Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.
Projektová dokumentácia stavby splňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stavebný úrad v
priebehu konania o dodatočnom povolení nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu dodatočného
povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní:
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možno podať
odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský úrad v Čadci,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. V zmysle §A7 .ods. 4 zákona: č; 71/1967 Zb. v platnom znení je
toto rozhodnutie preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnychopravných
prostriedkov.
....
.'

Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
položky 60 písm. a ods. 1 vo výške 150.00 € bol zaplatený.

Príloha:
overená projektová dokumentácia stavby
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Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní, posledný deň
vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: ..
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Doručí sa:
Účastníci konania
1. Ing. Martin Tuchyňa, Chalupkova súp. č. 155/3,02204 Čadca
2. Ing. Andrea Tuchyňová, Chalupkova súp. č. 155/3, 022 04 Čadca
3. Jozef Kyzek, U Kyzka súp. č. 1752,022 Ol Čadca
4. Ing. Ján Makuka, J. Kollára súp. č. 2455/18, 022 01 Čadca
5. Anna Švancárová, U Kyzka súp. č. 730, 022 01 Čadca
6. Ing. Branislav Tuchyňa, SNP súp. č. 737, 022 01 Čadca
7. Ing. Alexandra Tuchyňová, SNP súp. č. 737, 022 01 Čadca
8. ARCHEKTA, s.r.o., 17. novembra súp. č. 2868, 022 01 Čadca
9. spoluvlastníci pozemku parc.č. CKN 13485/1 v k.ú. Čadca- doručuje sa verejnou vyhláškou podl'a
§ 69 stavebného zákona
Dotknuté orgány
10. MsÚ Čadca, referát dopravy
11. MsÚ Čadca, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva
12. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca
13. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, O 1O 57 Žilina
14. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava
15. Stredo slovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 01047 Žilina

Tel.: 041/4332301-4
IČO: 313971
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca
Fax: 041/4302218
DIČ: 2020552974
č. ú.: 7224-322/0200
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 Ol

E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Internet: www.mestocadca.sk
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OBJEKTOV

SPEVNENÁ PRIJAZDOVÁ KOMUNIKÁCIA
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PLOCHA
45

M'

116

M'

TERASA

30

M'

HOSPODÁRSKA BUDOVA

18 M'

PRESTREŠENÁ SPEVNENÁ PLOCHA PRE PARKOVANIE ÁUT
RODINNÝ DOM
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ZAVESENÉ FASÁDNE OPLOTENIE
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ARCHITEKTURU.
A STATIKU

Ing. Stanislav Mikovčäk
U~;'~=:2201

a

Projektant:

Ing.Stanislav MIKOVČÁK a kol.

Investor:

Ing. Martin Tuchyňa a Ing. Andrea Tuchyňová
Chalúpková 15513E

kol.,

022 04 Čadca

Čadca,

TeI:09185J9~

Názov stavby:
Stupeň:

zmena stavby pred dokončením

Dátum:

NAPOJENIE

STAVBY

Prfpojky inžinierských

NA INŽiNIERSKE
,;.

SIETE

sieti budú realizované podra pôvodne schválenej

Profesia:

projektovej dokumentácie.

Mierka :
Obsah výkresu:

10/2014

zmena stavby pred dokončením

ARCHITEKTÚRA
1:200

NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU

Miesfo stavby:

k.ú, Čadca.

Situácia - osadenie stavby

KN·C 3815/3

16.v. 01

