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M E s T o v

C A D c A
Č. j.: VD/5002/11120 15/St V Čadci dňa 25.05.2015

Stavebník: Pavol Dejčík

Adresa: Drahošanka 1185, 022 01 Čadca

Mestu Čadca, ako príslušnému stavebnému úradu bola dňa 16.11.2011 doručená žiadosť
o vydanie dodatočného povolenia stavby "Rodinný dom" na pozemku CKN 10342 v k.ú. Čadca
stavebníka Pavla Dejčíka, Drahošanka 1185, Čadca.

Mesto Čadca, ako príslušný stavebný úrad, na základe vyššie uvedených skutočností
začal konanie podľa § 88a/ stavebného zákona o nepovolenej stavbe, v dodatočnom stavebnom
konaní preskúmal žiadosť stavebníka podľa § 88a/ stavebného zákona primerane sa opierajúc o
§ 58 až 66 stavebného zákona a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

Podľa § 88a ods. 4 stavebného zákona sa dodatočne povoľujú vykonané stavebné
práce na stavbe "Rodinný dom" na pozemku p.č. CKN 10342 v k.ú. Čadca.

Pre dokončenie začatej stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude dokončená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom
v tomto dodatočnom stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez
predchádzajúceho povolenia stavebným úradom.

2. Pri dokončovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických nariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

3. Stavba bude dokončená do 3-och rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

5. Odpad vzniknutý počas pri realizácii stavebných prác likvidovať v zmysle zákona
o odpadoch, ku kolaudácii stavby je stavebník povinný dokladovať množstvo vzniknutého
odpadu a zákonný spôsob jeho likvidácie.

6. Dažďové vody zo stavby budú odvedené strešnými zvodmi, likvidované na pozemku
stavebníka tak, aby nespôsobovali škody na susedných pozemkoch a nehnuteľnostiach.

7. Na dokončenie stavby budú použité stavebné výrobky, ktoré splňajú podmienky osobitných
predpisov.
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8. Stavebnými prácami v súvislosti s dokončovaním stavby nezasahovať do vlastníckych, príp.
iných práv k pozemkom dotknutým stavbou bez súhlasu ich majiteľa, správcu, neprimerane
obmedzovať 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.

10. Dodatočne povolená stavba podlieha kolaudácii.

Projektovú dokumentáciu skutočného vylrQtQyenia.·.S',1'i,y~yy'ypracoval:
Ing. Pavol Berčák, Komenského 135/16, Čadca . ':!,:

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V priebehu konania o dodatočnom povolení stavby neboli zo strany účastníkov konania

vznesené žiadne námietky ani pripomienky.

ODÔVODNENIE

Mestu Čadca, ako príslušnému stavebnému úradu bola' dňa 16.11.2011 doručená žiadosť
o vydanie dodatočného povolenia stavby "Rodinný dom" .na pozemku CKN 10342 v kú. Čadca
stavebníka Pavla Dejčíka, Drahošanka 1185, Čadca.

Na základe vyššie uvedeného Mesto Čadca, ako príslušný stavebný úrad, podľa § 117
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon! v platnom
znení začalo konanie podľa § 88a/ ods. 1 stavebného zákona o nepovolenej stavbe "Rodinný
dom" na pozemku p.č. CKN 10342 v kú. Čadca

Zároveň Mesto Čadca vyzvalo stavebníka Pavla Dejčíka, Drahošanka 1185, Čadca, aby
stavebnému úradu predložil doklady otom, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore
s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom a osobitnými predpismi.

Stavebník stavebnému úradu požadované doklady dňa 16.12.2013 predložil. Na základe
predložených dokladov stavebný úrad konštatoval, že dodatočná legalizácia stavby nie je v
rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom a osobitnými predpismi

Následne Mesto Čadca, ako príslušný stavebný úrad oznámilo začatie konania
o dodatočnom povolení stavby "Rodinný dom" na pozemku p.č. CKN 10342 v k ú. Čadca,
stavebníka Pavla Dejčíka, Drahošanka 1185, 022 01 Čadca a na prerokovanie žiadosti nariadilo
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 30.01.2014.

Známym aj neznámym spoluvlastníkom pozemkov p.č. CKN 10340 a 10352 v kú. Čadca
sa oznámenie doručovalo verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona. Oznámenie
bolo vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.

Stavebný úrad v uskutočnenom dodatočnom stavebnom konaní preskúmal predloženú
žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby z hľadísk uvedených v § 88a/, § 58 až 66
stavebného zákona, prejednal ju s účastníkmi konania a zistil, že uskutočnením (ani budúcim
užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, alebo
ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
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Vzhľadom na skutočnosť, že stavba rodinného domu sa nachádza v oblasti, ktorá je

postihnutá svahovou deformáciou (zosuvné územie miestna čast' Čadca-Bukov) stavebOník
v konaní doložil inžiniersko geologický posudok spracovaný odborne spôsobilou osobou -
Geotrend, s.r.o., Predmestská 75, 010 01 Žilina. V závere posudku sa konštatuje, územie
svahovej deformácie bolo v minulosti sanované, zvolený spôsob sanácie hÍbkovým odvodnením
vodorovnými vrtmi, povrchovým odvodnením rigolmi v kombinácii s drenážno-stabilizačnými
rebrami bol účinný. Vplyv odvodňovacích vrtov zo štyroch stanovísk, kde v každom je vrt so
značne vysokou výdatnosťou sa prejavil poklesom hladín v monitorovacích vrtoch.
Odvodňovacie rigoly odvádzajú vody z vodorovných vrtov prameňov a zamokrených miest,
zabraňujú ich vsakovaniu do telesa zosuvu. Drenážno-stabilizačnými rebrami boli vysušené
niektoré zamokrené miesta resp. bezodtoková depresia. Stabilita územia bola značne zvýšená.
Predmetný rodinný dom sa nachádza v časti svahoyej.d:YJQnná~ie;.ktorú tvoria bloky pevnejších
hornín - blokové zosuvy.Z hľadiska ich aktivity sú posudzované ako stabilizované. Rodinný
dom má pôdorysné rozmery 9,6 x 5,2 m a pozostáva zo suterénu, z prízemia a podkrovia. Pre
jeho zakladanie bolo potrebné vytvoriť v teréne zárezvýšky cca 3 m. Po vybudovaní prízemia
bol zárez dosypaný priepustným materiálom s drenážou. Spracovateľ posudku sa domieva, že
stavba nemá vplyv na stabilitu územia.

V priebehu konania o dodatočnom povolení st~~by nd~óli zo strany účastníkov konania
vznesené žiadne námietky ani pripomienky.

Dokumentácia splňa základné požiadavky na stavby staiJ.ovené § 43d a § 47 stavebného
zákona.

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili dodatočnému
povoleniu nedokončenej stavby.

POUČENIE

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o právnom konaní v platnom znení proti tomuto
rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podaním na
Mesto Čadca /adresa: Mestský úrad, Námestie slobody 30,022 01,Čadca/.

V zmysle § 47 ods. 4 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení je toto
rozhodnutie preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

~?,.
Ing. Milan G

primátor mesta

Doručuje sa účastníkom konania:

1. Pavol Dejčík, Drahošanka 1185, Čadca
2. Anna Adamusová, M.R. Štefánika 2477, Čadca
3. Anna Kubančáková, Čierne 542, 023 13 Čierne
4. Margita Vlčková, M.D. Rettigové 2, 710 OO Slezská Ostrava

Ostatným účastníkom konania - známym aj neznámym spoluvlastníkom pozemkov p.č.
CKN 10340 a 10352 v k.ú. Čadca sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4
stavebného zákona. Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského
úradu v Čadci.
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Dotknuté orgány:
1. MsÚ Čadca, - referát dopravy
2. MsÚ Čadca, odd. ŽP

Nvedomie:
1. Goetrend, s.r.o., Predmestská 75,01001 Žilina

.. ; ;~......•. ., ..-~ ' - ~.-.'

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom,
posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
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Pečiatka a podpis órgáiru;J.<.to.qLP.Olv.:rdzuJ.e~.l esenie a zvesenie.

Správny poplatok v zmysle pol. 61 zákona Č. 145/1995 Z,s: v platnom znení vo výške 150 EUR bol uhradený.
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