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CADCA
V Čadci dňa 09.06.2016

Č. j.: VD/2622/2016/St
Č.Z.: VD/27811l2016/St
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R O Z HOD N UT l E
o DODATOČNOM

POVOLENÍ STAVBY

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podfii:;"§'ú {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 31.03.2016 podal
Ing. Milan Mundier, Mierova 2163,02201

Čadca

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania podľa § 88 ods. l písm. b) a § 88a stavebného
zákona
dodatočne

povol'uje

..

zrealizované stavebné práce na stavbe
Záhradný domček a sklad
na pozemku register "C" parc. Č. 10444 v katastrálnom území Čadca.

Stavba v súčasnej dobe obsahuje:
Stavba skladu pozostáva z betónového základu a základovej dosky, obvodové murivo z DT
tvárnic a stropná doska. Pre stavbu záhradného domčeka sú zhotovené základové pätky, na ktorých je
zhotovená drevená roštová konštrukcia.

Pre dokončenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude dokončená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Petrom Šulganom a
overenej v tomto konaní; táto je neoddeliteľnou prílohou tohto rozhodnutia a jej prípadné zmeny
nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
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.'
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4. Dodržať podmienky Okresného úradu Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie:
• prípadné vegetačné úpravy okolia stavby zrealizoať z pôvodných (domácich) druhov drevín
a rastlín z dôvodu zabránenia šírenia sa nepôvodných a inváznych druhov,
• zvyšok pozemku, kde nie je umiestnená stavba dať do pôvodného stavu a aspoň raz ročne kosiť
a odstraňovať pokosenú biomasu,
• na komínové teleso stavby namontovať mrežu o veľkosti oka maximálne 5x5 cm z dôvodu
zamedzenia prístupu pre nočné živočíchy,
• prebytočnú výkopovú zeminu neukladať do alúvií miestnych tokov, aby nedošlo k zasypaniu
prípadných biotopov európskeho alebo národného významu, v prípade, že zemina nebude
využitá v rámci dotknutej stavby, zlikvidovať ju na riadnej skládke TKO.
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5. Stavba bude dokončená do 5-ich rokov od nadobudnutiaprávoplatnosti
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tohto rozhodnutia.

6. Odpad vzniknutý počas pri' realizácii stavebných prác likvidovať v zmysle zákona o odpadoch.
7. Na dokončenie stavby budú použité stavebné výrobky spÍňajúce podmienky osobitných predpisov.
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.
Stavebný úrad v zmysle § 88a ods. 6 písm. b) stavebného zákona nariadi odstránenie stavby, ak
stavebník nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby.
Projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby vypracoval:
Ing. Peter Šulgan, SNP súp. Č. 132,02201 Čadca
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V priebehu konania o dodatočnom
vznesené žiadne námietky ani pripomienky.

povolení

stavby neboli zo strany účastníkov

konania

Odôvodnenie:
Mesto Čadca, ako príslušný stavebný úrad, za účelom preverenie telefonického podnetu, že na
pozemku parc.č. KN-C 10444 v k.ú. Čadca sa realizuje stavba, vykonal dňa 05.11.2015 štátny
stavebný dohľad.
Štátnym stavebným dohľadom bolo zistené, že na pozemku parc.č.
je začaté s realizáciou stavby skladu a záhraného domčeka. Stavba skladu
základu a základovej dosky, obvodového muriva z DT tvárnic a stropnej
miestnosti, nebol napojený na inžinierske siete. Pre stavbu záhradného
základo vé pätky, na ktorých bola zhotovená drevená roštová konštrukcia.

KN-C 10444 v k.ú. Čadca
pozostávala z betónového .
dosky. V sklade boli dve
domčeka boli zhotovené

Mesto Čadca následne začalo z vlastného podnetu konanie podľa § 88 ods. 1 písm. b)
stavebného zákona o nepovolenej stavbe a vyzvalo stavebníka na doloženie dokladov, ktorými
preukáže, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto
zákonom a osobitnými predpismi.

•
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Stavebník bol povinný predložiť Mestu Čadca tieto doklady:
• doklad o vlastníckom alebo inom práve k pozemkom, na ktorom sa stavba uskutočňuje spolu
s preukázaním vstupu na pozemok z miestnej komunikácie,
• vyjadrenie Okresného úradu Čadca, pozemkový a lesný odbor, .
• vyjadrenie Okresného úradu Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie,
I
• geologické posúdenie, pretože je predmetná stavba postavená v zosuvnom území miestnej časti
Čadca-Bukov.
Stavebník požadované doklady stavebnému úradu doručil. Stavebný úrad na ich podklade
konštatoval, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami. Stavebník
preukázal, že je vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou.
Stavebný úrad vyzval stavebníka, aby doručil žiadosť ododatočné povolenie stavby "Záhradný
domček a sklad" na pozemku parc.č. KN-C 10444 v k.ú. Čadca spolu s projektovou dokumentáciou.
Stavebník bol upozornený, že ak žiadosť o dodatočné povolenie stavby nebude stavebnému úradu
predložená, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby v zmysle § 88a ods. 6 písm. a) stavebného
zákona.
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby spolu sprojektovou
úradu doručená dňa 31.03.2016.

dokumentáciou

bola stavebnému

Po doručení žiadosti o dodatočné povolenie stavby stavebný úrad oznámil začatie konania
o dodatočnom povolení stavby všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a
organizáciám. Na prerokovanie žiadosti súčasne nariadil ústne' pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním na 10.05.2016, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.
Zo strany účastníkov konania neboli v priebehu konania vznesené žiadne námietky ani
pripomienky.
.
Stavebný úrad v uskutočnenom dodatočnom stavebnom konanípreskúmal predloženú žiadosť
o dodatočné povolenie zmeny stavby z hľadísk uvedených v § 88a), § SS 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.
Stanoviská oznámili:
Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Okresnýúrad Čadca, odbor starostlivosti o životné
prostredie.
Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií
požadovaných osobitnými predpismi.
Dokumentácia

splňa základné požiadavky

na stavby stanovené § 43d a § 47 stavebného

zákona.
Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili dodatočnému povoleniu
predmetnej stavby, preto podľa § 88a ods. 4 stavebného zákona dodatočne povolil už vykonané
stavebné práce a určil podmienky pre dokončenie stavby tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní:
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).
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V zmysle § 47 ods. 4 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom
rozhodnutie preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
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Ing.Z~URA
primátor mesta

Doručí sa:
Účastníci konania
1. Ing. Milan Mundier, Mierova súp. č. 2163, 022 01 Čadca
2. Ing. Peter Šulgan, SNP súp. č. 132,02201 Čadca
3. Peter Šulgan, SNP súp. č. 132/64,02204
Čadca
Ostatným účastníkom konania, známym i neznámym spoluvlastníkom pozemku register "C"
parc. č. 10440, 10441, 10442, 10443, 10445 v k.ú. Čadca sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou
podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona vyvesením oznámenia na dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta
Čadca.
.

Dotknuté orgány
4. Ms Ú Čadca, referát dopravy
5. MsÚ Čadca, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva
6. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 01 Čadca
7. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca

Toto rozhodnutie musí byt' vyvesené na úradnej tabuli mesta Čadca na dobu 15 dní,
posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

Zvesené dňa:
;::;;::;:::::;------.

.

MESTOČADC~
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje-vyv
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Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
položky 60 písm. d ods. 5 vo výške 90.00 €, položky 60 písm. b ods. 2 vo výške 150.00€, celkom
240.00 € bol zaplatený.
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

