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STAVEBNÉ POVOLENIE

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákonjvznení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný
zákon"), v spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmalpodľa § 37 a 62 stavebného zákona
žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 28.10.2014 podal

Ing. Ján Labaj, Čadečka 569, 022 01 Čadca,
Veronika Labajová, Čadečka 569, 022 01 Čadca

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 39, 39a a 66 stavebného
zákona a § 4 a 10 vyhlášky Č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona

stavebné povolenie

v spojenom územnom a stavebnom konaní

na stavbu

Budova súp.č, 555 - prístavba, stavebné úpravy
na pozemku register "C" parc. Č. 6229 v katastrálnom.území Čadca.

Stavba obsahuje:

Predmetom projektovej dokumentácie je prístavba a stavebné úpravy jestvujúcej stavby súp.č.
555 v Čadci, Čadečke. Jestvujúci objekt pozostáva z dvoch staticky prepojených objektov v časti
dvojpodlažný, v časti tojpodlažný, zastrešený plochou strechou. Prístavba bude spočívať v zhotovení
vonkajšej terasy, ktorá bude tvorená zo železobetónových stlpov a prievlakov, zastrešená bude plochou
strechou. Voľný priestor terasy bude opatrený zábradlím. Stavebnými úpravami sa zmení účel využitia
priestorov v dvoj a trojpodlažnej časti budovy. Dvojpodlažná časť budovy je navrhnutá ako bytová -
na L NP je navrhovaný 4 izbový apartmán so samostatným vstupom, na II. NP je navrhovaný 2 a 3
izbový apartmán. Tojpodlažná časť je riešená ako občianska vybavenosť - na L NP je vstupná a
komunikačná časť, spoločenská miestnosť, sklad, technické a hygienické zázemie. Na II. N~ je
navrhovaných 6 kancelárií s hygienickými bunkami, na III. NP je navrhovaných 5 ubytovacích
jednotiek, každá má samostatné hygienické zázemie, ďalej sa tu nachádza sklad pre upratovačku a
spoločná kuchynka. Objekt bude zastrešený plochou strechou. Objekt je napojený na jestvujúci
vodovod, novú kanalizačnú prípojku - predlženie kanalizácie z jestvujúceho obchodno-prevádzkového
objektu, jestvujúcu dažďovú kanalizáciu a zrekonštruovanú elektrickú NN prípojku. Vykurovanie
celého objektu bude podlahové teplovodné, v celom objekte dôjde k výmene okien, vnútorných
rozvodov inžinierskych sietí, objekt bude zateplený.
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Technické údaje stavby:

Úžitková plocha budovy celkom: 803,48 m",
z toho:

l. NP - 320,88 m2

II. NP - 318,26 m2

III. NP - 164,34 m2

z toho:
Bytč. 1 na l. NP: podlahová plocha: 118,28 m2

obytná plocha: 84,37 m2

• Byt č. 2 na II. NP: podlahová plocha: SO,98m2

obytná plocha: 61,01 m2

Byt č. 3 na II. NP: podlahová plocha: 36,33 m2

obytná plocha: 31,83 m2

Členenie stavby - stavebné objekty: ,', ; ,
SO 01 - Budova súp.č. 555 - prístavba, stavebné úpravy ~',.

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

l. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. č. 6229 v katastrálnom území Čadca tak,
ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia.

2. Polohové pomery: nedochádza k zmene pôdorysných parametrov stavby, prístavba terasy sa bude
realizovať vo výklenku, bude pôdorysných rozmerov 4,775 x 2,650 m (viď priložená situácia
umiestnenia stavby)

3. Výškové pomery: nedochádza k zmene výškových parametrov stavby - porovnávacia rovina
± 0,000 je podlaha prízemia jestvujúceho objektu, max. výška hrebeňa strechy dvojpodlažnej časti
bude v úrovni + 7,430 m a v trojpodlažnej časti v úrovni-+-10,350 m od porovnávacej roviny.

4. Napojenie stavby na inžinierske siete:
• Vodovod - jesvujúca vodovodná prípoj ka,
• Kanalizácia - predlženie kanalizácie z jestvujúceho obchodno-prevádzkového objektu podľa

PD overenej v tomto konaní a odsúhlasenej sprácom SEVAK, a.s. Žilina zo dňa 12.04.32014,
• Elektrická energia - rekonštrukcia jestvujúcej NN prípojky podľa PD overenej v tomto konaní

a odsúhlasenej správcom SSE-distribúcia, a.s. Žilina zo dňa 24.11.2014.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

l. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom
v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia
stavebného úradu.

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

3. Počas výstavby budú dodržiavané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb
v zmysle § 48 stavebného zákona.
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4. Stavebník je povinný označiť stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch
výstavby - § 43i ods. 3 písm. b/ stavebného zákona.

5. Stavba bude dokončená do 5-ich rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

6. Dažďové vody zo stavby budú likvidované na pozemku stavebníka tak, aby nespôsobovali škody
na susedných pozemkoch a nehnuteľnostiach, zaústené budú do jestvujúcej dažďovej kanalizácie v
areáli.

7. Stavebník je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť stavebný
denník a tento predložiť stavebnému úradu pd kolaudácji stavby.

8. Na stavbu budú použité sta,;,ebné výrobky, ktoré splňajú podmienky osobitných predpisov.

9. Podľa § 75a ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad upúšťa od vytýčenia stavby
oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy
stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom·· konaní zodpovedá podľa § 75a ods. 2
stavebného zákona stavebník. ~.-" .

10. Stavebník pred začatím stavebných prác zabezpečí presné vytýčenie všetkých podzemných vedení
a zariadení, ich prípadnú ochranu podľa platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich
správcov.

ll. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.

12. Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne. Stavebný dozor bude vykonávať Ing. Vladimír Golis,
Gočárova 252,02201 Čadca a bude zodpovedať za odborné vedenie uskutočňovania stavby.

13. Stavebník je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prác na objekte udržiavať v
čistote komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistiť po každom znečisteni.
V prípade ich poškodenia stavebnými strojmi je stavebník povinný tieto na vlastné
náklady a okamžite uviesť do pôvodného technického stavu. '

14. Stavebníkovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác
slúžiť iba pozemky, ktoré sú v jeho vlastníctve. V prípade potreby zásahu do verejných
plôch v súvislosti s výstavbou objektu je stavebník povinný pred realizáciou vyžiadať si
súhlas MsÚ v Čadci, referát dopravy.

15. Stavebnými prácami 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

16. 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.

17. Stavebník je povinný v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti
budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložiť ku kolaudácii stavby
energetický certifikát vypracovaný oprávnenou osobou.

18. Povolená stavba podlieha kolaudácii.
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Projektovú dokumentáciu vypracoval:

Ing. Vladimír Golis, Okružná 689/5,02201 Čadca

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Námietky účastníkov konania neboli v konaní vznesené, pripomienky a podmienky dotknutých
orgánov boli akceptované a sú zapracované do podmienok pre uskutočnenie stavby vo výroku
rozhodnutia.

K stavbe sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány:

OR Hasičského a záchranného zboru. vČadci,R~giOhálri.{·úrad verejného zdravotníctva
v Čadci, SSE - distribúcia, a.s. tilina, SeVaK a.s. Žilina, Okresný riiad v Čadci, odbor starostlivosti o
životné prostredie.

Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52
ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Stavebné povolenie stráca platnosť ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona.

Odôvodnenie:

Dňa 28.10.2014 podali stavebníci Ing. Ján Labaj a Veronika Labajová, obaja bytom Čadečka
569,02201 Čadca žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu " Budova súp.č, 555 - prístavba,
stavebné úpravy na pozemku register "C'' parc: č. 6229 v katastrálnom 'území Čadca.

Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Stavebný úrad oznámil začatie spojeného územného a stavebného konania všetkým známym
účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Na prerokovanie žiadosti súčasne nariadil
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 27.11.2014, o . výsledku ktorého bol spísaný
záznam.

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.

Zo strany účastníkov konania neboli v priebeho spojeného územného a stavebného konania
vznesené žiadne námietky ani pripomienky.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre
napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto
rozhodnutia.

Projektová dokumentácia stavby splňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a
podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby.

Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu
stavebného povolenia stavby.

Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
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Poučenie o odvolaní:

Podľa § 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať
odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský úrad v Čadci,
Námestie slobody 30, 022 Ol Čadca!.

V zmysle § 47 ods. 4 zákona Č. 71/1967 Zb. v platnom znení je toto rozhodnutie
preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov

Príloha:

situácia umiestnenia stavby

Doručí sa:

Účastníci konania
l. Ing. Ján Labaj, Čadečka súp. Č. 569,022 OL Čadca
2. Veronika Labajová, Čadečka súp. č. 569,022 Ol Čadca
3. Anna Birčiaková, Čadečka súp. Č. 1054,022 Ol Čadca
4. Ing. Vladimír Golis, Okružná súp. Č. 689/5, 022 01 Čadca
5. Mária Kubjatková, Čadečka súp. Č. 570,022 Ol Čadca
6. Anna Legerská, Čadečka súp. č. 1942,022 Ol Čadca
7. Katarína Mitková, Čadečka súp. Č. 1487,022 Ol Čadca
8. Magdaléna Pohančeníková, Čadečka súp. Č. 1489,02201 Čadca
9. Pavol Prívara, Čadečka súp. Č. 1651,022 Ol Čadca
10. Anna Sirotová, Čadečka súp. Č. 1754,02201 Čadca
ll. Lesy Slovenskej republiky, Š.p., Odš.závod Čadca, Ľ. Podjavorinskej súp. Č. 2207, 022 01 Čadca
12. Ing. Vladimír Golis, Gočárová súp. Č. 252, 022 Ol Čadca ..

Dotknuté orgány
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku súp. č, 4, 022 O 1 Čadca
14. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Horná súp. Č. 2483, 022 01 Čadca
15. Okresný úrad Čadca,pozemkový alesný odbor, Palárikova súp. Č. 95, 022 01 Čadca
16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. Č. 1156, 022 O l Čadca
17. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960, 010 57 Žilina
18. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, 010 47 Žilina

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
položky 60 písm. g vo výške 400.00 € bol zaplatený.
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Toto oznámenie
na dobu 15 dní.

musí byt' vyvesené na úradnej tabuli mesta Mesta Čadca

Vyvesené dňa: . Zvesené dňa: .
-------

..... :i.··

Tel.: 041/4332301-4 IČO: 313971 Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca
Fax: 041/4302218 DlČ: 2020552974 č. ú.: 7224-322/0200
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 01

E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Internet: www.mestocadca.sk
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LEGENDA:
••• VSnJP DO OBJEKTU

VS VODOMERNÁ ŠACHTA JESlVWÚCA

S DAŽDOVÁ ŠACHTA JESlVUJÚCA

____ HRANICA POZEMKU

SR3 SKRINOVY ROZVADZAČ-JESNUJUCI
RE1 ROZVADZAČEl.-JESlVUJUCI
RE2 ROZVADZAČ El.-NAVRHOVANY

o Budova,.sIp.4·555 - 381,10m2

(3) ODSTAVNÁ PlOCHA - PRÍ5lREŠOK - 6KS OA

® Obchod~o prevádzkový objekt

o BETÓNOVA PLOCHA

® SADOVÉ ÚPRAVY

CD LAPAČ ROPNÝCH LÁTOK

(}) MIESTO PRE VODNÚ NÁDRŽ(JESTVUJÚCA ŽUMPA)

(~) VŔTANA STUDNA·JESlVUJUCA

® PRlSTAVBA·VONKAJŠlA TERASA U,65m2

@ PARKOVACIE MIESTO'2,4X5,om. Pl· P24

c=
E=i

PRESTAVBA A PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLKY

NA POL YAJNKčNÝ OBJEKT

SPEVNENÉ PLOCHY

2
C:J PRÍSTAVBA TERAsY

!

INŽINIERSKÉ~SIETE :,.
VODOVODNÁ PRfPOJKA Z lESTV.VŠ

VEREJNÁ KANALIZÁCIA DN 300

JESTVUJÚCA NN SIET ZEMNÉ VEDENIE

JESTVUlÚCA DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA

- +- --* KANALIZAČNÁ PRfPOJKA DN160·predlženle do objektu súp.č.S5S

~No projekt sa v plnom rozsahu vzfcbuje Aut.~~S!.:? aôkcn č. 383/1997 Z.z ..
Projekt nemôže byt bez súhlasu autora do~,~j rouirovoŕix0"ró'Zcrmo:foIJaný a
~lfžívan9 pre stavebné o recltaočoé účely t bez S9HL'ASU-~,A~TORA DIELA

NP:z.CJI/ STAVBY IBUDOVA súp.č.555 ~ PARCELA CISLO 1012014 II
PRisTAVBAASTAVEBN~ÚPRAvY I 6229 6A4 il

KLAS. STAVBY

I I I I

•. -; ')' d"OJEKTOVANIE'ARCH"m1\\J~'
HLAVNÝ PROJEKTANT Ing. Vladimír Golis ,> , '. & DESIGNII ' . .~."Í' ~... • , 1~~l:::~:::"~IA'~~~=;'~ST(fl', ,n

VYPRACOVAL Ing. Vladimir Golls '" III I ,l i1 o•••. """',.~ ••,~"~'~""-i

~
-)-r 7·7-"-7;'~"

NAVRHOVANÉ PRíPOJKY:
~ NAVRHOVANÁ NN ELPRÍPOJKA ZO SR) DO RE2

CELKOVÁSITUACIA 1:500

MIESTO STAVBY Cadečka Č •• 6229 .LlliA\JJlL. CISLO zAKAzKY I
INVESTOR Ing.Ján Labaj a Veronika Labajr+,é~cYeČka 569,~~a ARCHlvt1E CISLO

OBJEKT

NÁZCN VYKRESU

I STUPEN p,S, li
PROFESIA ARCH

"'ERKA ICISLO7:Ji

-...::f'.


