MES T 0

Č ADCA

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
Č. j.: VD/3016/2018/Ja

V Čadci dňa 25.07.2018

STAVEBNÉ POVOLENIE
Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o Azemnom plánovarň a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), v
stavebnom konani preskínnal podra § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dria
18.06.2018 podali
Milan Kurucár, Okružná 154/64, 022 04 Čadca,
Veronika Kurucárová, Okružná 154/64, 022 04 Čadca
(d'alej len "stavebnik"), a na záldade tohto preskňmania vydáva podra § 66 stavebného zákona
stavebné povolenie
na stavbu
Stavebni típravy bytu 6. 48
Čadca, Oluminfi súp. Č. 154
(d'alej len "stavba") v bytovom dome silp. 6. 154, na pozeniku register "C" parc. 6. 13472/213 v
katastrálnom fizemi Čadca.
Stavba obsahuje:
-

stavebné ilpravy spočivajil vo vytvoreni nového dverného otvoru rozmerov 900 x 2100 mm a
pultového otvoru rozmerov 1400 x 1000 mm s parapetom 1100 mm v nosnej panelovej stene hr.
150 mm podra predloženého statického posudku

Pre uskutočnenie stavby sa určuki tieto podmienky:
1. Stavba bude uslcutočnená podra projelctovej dokumentácie overenej v stavebnom konani, Ictorú
vypracoval Ing. Pavol Valach, PhD., Okružná 689/5, 022 04 Čadca a ktorá je prilohou tohto
rozhodnutia, prfpadné zmeny nesinfi bye vykonand bez predchAdzakkeho povolenia stavebného
ňradu.
2. Pri uskutočňovani stavby je nut/16 dodržiavať predpisy týkajíice sa bezpečnosti práce a technických
zariadeni, najma vyhlášky Č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadeni pri
stavebných prácach a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenislcu.
3. Pri uskutočňovani musia bye dodržand prislušné ustanovenia vyhlášky Č. 532/2002 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných
technických požiadavkAch na stavby uživané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a
orientAcie a prislušné technické normy.
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4. Stavba bude ukončená najneskôr do 1 roka odo dria nadobudnutia pravoplatnosti tohto
rozhodnutia.
5. Odpad vzniknutý počas realizácie stavebných prác likvidovať v zmysle zákona o odpadoch, ku
kolaudácii stavby je stavebrul povinný dokladovať množstvo vznilcnutého odpadu a zakonný
spôsob jeho likvidácie.
6. Stavebné práce budfi prevadzané počas pracovných drif v čase od 08:00 - 18:00 hod.
7. Odpadová suť a nepotrebný material sa nesmie uskladriovať do smetných nádob.
8. Znečistené spoločné priestory /schodisko, chodba, vstup/ čistiť denne po ukončeni prác.
9. Pri prestavbe nesmie dôjsť k poru§eniu statiky bytu alebo bytového domu
10.Dodržať podmienky zákona Č. 182/1993 Z.z. o vlastnictve bytov a bytových priestorov, v men'
noviel.
11.V uvedenom bytovom dome riegiť na vývesnej tabuli vyvesenim povolenia stavebného riradu
a stanoviska správcu.
12.Na stavbu budri použité stavebné vyrobky, ktoré spiliajú podmienky osobitných predpisov.
13.Stavebnik je povinný oznámiť stavebnému riradu termin začatia stavby.
14.Stavba bude uskutočriovaná dodavatersky. Stavebnik je povinný nahlásiť stavebnému riradu
zhotovitera stavby najneskôr pred začatfm stavby. Za odborné vedenie uskutočriovania bude
zodpovedný zhotoviter.
15.Povolena stavba podlieha kolaudacii.
Rozhodnutie o námietkach fičastnikov konania:
- v priebehu stavebného konania neboli zo strany fičastníkov konania vznesené liadne námietky ani
pripotnienky
Upozornenie:
Stavebné povolenie stráca podra § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnenim stavby
nezačne do 2 rokov odo dria nadobudnutia pravoplatnosti.
So stavbou nesmie byt' začat6, pokiar stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnosť(§ 52 zákona 6.
71/1967 Zb. o spravnom konani (správny poriadok) v zneni neskoršich predpisov).

Odfivodnenie:
Dria 18.06.2018 podal stavebm'k Milan Kurucár a Veronika Kurucárova, obaja bytom Okružná 154/64,
022 04 tadca žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Stavebné ripravy bytu Č. 48"
v bytovom dome srip. Č. 154, na pozemku register "C" pare. 6. 13472/213 v katastralnom fizemi
eadca. Uvedeným driom bolo začaté stavebnč konanie.
Stavebný Arad oznámil diia 22.06.2018 začatie stavebného konania v§etkým známym Ačastníkom
konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný Arad podra ustanovení § 61 ods. 2
stavebného zákona upustil od ristrieho pojednávania a miestneho zisťovania, nakorko pomery
staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a sporahlivé
posfidenie navrhovanej stavby. Zaroveri stanovil lehotu 7 dni odo dria doručenia tohto oznámenia,
v ktorej môžu ričastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a
organizácie svoje stanoviská.
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Zároveri stavebný Arad upozomil Ačastnflcov konania a dotknuté orgány, že Si svoje pripadné námietky
alebo pripomienky k povorovanej stavbe môžu uplatnif na tunaj§om stavebnom Arade najneskôr
v určenej lehote, inak na ne nebude prihliadat'.
Stavebný Arad v uskutočnenom sprdvnom konani preskAmal predloženA žiadosf z hradisk uvedených
v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s fičastniluni konania a s dotknutými orgámni a organizáciami
a zistil, že jej realizáciou alebo uživanim nie sú ohrozené záujmy cludnené stavebným zákonom,
predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.
Očastnici konania:
-

Milan Kurucár, Veronika Kurucárová, Ing. Pavol Valach, PhD., vlastrAci bytov a nebytových
priestorov v bytovom dome slip. Č. 154

Námietky Ačastrulcov neboli v konani uplatnené.
Projektová dokumentácia stavby spiria v§eobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienlcy
Azemného rozhodnutia o umiestneni predmetnej stavby. Stavebný Arad v priebehu stavebného konania
nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný Arad preto rozhodol
tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Poučenie o odvolani:
Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o sprdvnom konani možno podat'
odvolanie v lehote 15 dni odo dria jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský Arad v Čadci,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. V zmysle § 47 ods. 4 zákona Č. 71/1967 Zb. v platnom zneni je
toto rozhodnutie preslalmaterné sAdom po vyčerpani riadnych opravných prostriedkov.

ng. Mi GURA
prim ' or mesta

Poplatok:
Správny poplatok podra zákona Č. 145/1995 Z.z. o sprdvnych poplatkoch v zneni neskorgfch predpisov
položky 60 pism. c ods. 2 vo výške 100.00 E bol zaplatený.
Priloha:
- overená projektová dokumentácia
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Toto rozhodnutie musi bye vyvesenč na ňradnej tabuli mesta na dobu 15 dig, posledný deň
vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesené dna:1,9
• — ok4

Zvesenč dňa:

ATESTO Cv1-41"r
%.„
-61-

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie

senie rozhodnutia.

Dorn& sa:
Očastnici konania
1. Milan Kurucdr, Okružná súp. č. 154/64, 022 04 Čadca
2. Veronika Kurucarovd, Okružná slip. Č. 154/64, 022 04 Čadca
3. Ing. Pavol Valach, PhD., Okružná súp. Č. 689/5, 022 04 Čadca /projektant/
4. vlastnici bytov a nebytovych priestorov v bytovom dome silp. Č. 154 - doručuje sa verejnou
vyhlá,§kou podra§ 69 stavebnčho zákona
Na vedomie
5. Okresné stavebnč bytovč družstvo Čadca, Gočárova gap. Č. 252, 022 47 Čadca
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