
MES TO Č ADCA 
Namestie slobody 30, 022 01 Čadca  

Č. j.: VD/3774/2018/Ja 	 V Čadci dŕía 17.10.2018 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný firad prfslušný podra § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o fizemnom plánovani a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), v 
stavebnom konani preskfimal podra § 62 stavebného zákona žiadosť  o stavebné povolenie, Ictorn dňa 
14.08.2018 podali 

vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome slip. Č. 2124 

(d'alej len "stavebnik"), a na záldade tohto presIcímlania vydáva podra § 66 stavebného zákona 

stavebni povolenie 

na stavbu 

Bytový dom '6. 2124 - vybudovanie osobných výt'ahov 

(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" parc. 6. 1228 v katastrálnom území Čadca. 

Stavba obsahuje: 

- 	Projelctová dokumentácia rieši in§talaciu osobného lanového výťahu OLJ 480 v jestvujíicom 
bytovom dome sill). Č. 2124. Architektonické ridenie budovy ani dispozičné usporiadanie nebude 
stavebnými ítpravami zmenené. 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konani, ktorú 
vypracoval Ing. Emil Šustek, Dolná Rosinská 150, 013 22 Rosina a ktorá je prflohou tohto 
rozhodnutia, pripadné zmeny nestml byt' vykonand bez predchadzajikeho povolenia stavebného 
firadu. 

2. Pri uslcutočfiovani stavby je nutné dodržiavať  predpisy týkajítce sa bezpečnosti práce a technických 
zariadeni, najma vyhligky Č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi sítvisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať  na ochranu zdravia a osôb 
na stavenisku. 

3. Pri uskutočfiovani stavby je nutné dodržiavať  predpisy týkajtice sa bezpečnosti práce a technických 
zariadeni, najma vyhlágIcy 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 
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odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činnosti a dbat' na ochranu zdravia a osôb 
na stavenisku. 

4. Počas výstavby budú dodržiavan6 všeobecnd technické požiadavky na uskutočriovanie stavieb 
v zmysle § 48 stavebného zdkona. 

5. Stavebnik pred začatim stavebných prdc zabezpeči presné vytýčenie všetkých podzemných vedeni 
a zariadeni, ich pripadnú ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich 
sprdvcov. 

6. Stavba bude ukončend najneskôr do 2 rokov odo dria nadobudnutia prdvoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 

7. Na stavbu budú poulité stavebné výrobky, ktoré spĺilajú podmienky osobitných predpisov. 

8. Napojenie stavby na inžinierske siete: ned6jde k zmene v napojeni stavby na inžinierske siete. 

9. Stavebnik je povinný oznámiť  stavebnému úradu termin začatia stavby. 

10. Stavebnik je povinný podra § 43i ods. 3 pism. c) stavebného zdkona omačiť  stavenisko 
s uvedenim potrebných tdajov o stavbe a účastnikoch výstavby. 

11. Stavba bude uskutočriovand doddvatersky. Stavebnik je povinný nahlásiť  stavebnému úradu 
zhotovitera stavby najneskôr pred začatim stavby. Za odborné vedenie uskutočriovania stavby 
bude zodpovedať  zhotoviter stavby. 

12. Nakorko ide o prdce na objekte, v okoli ktorého je pomeme verký pohyb osôb, stavebnik je 
povinný objekt zabezpečif tak, aby nedošlo k ohrozeniu ich života, zdravia a bezpečnosti. 

13. Stavebnikovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizdcie stavebných prdc slúžif iba 
pozemky, ktoré sú v jeho vlastnictve. V pripade potreby zdsahu do verejných pl6ch v súvislosti s 
výstavbou objektu je stavebnil povinný pred realizáciou vyžiadať  si súhlas MsÚ v Čadci, refer& 
dopravy. 

14. Stavebnými prdcami nezasahovať  do vlastnickych, príp. iných prdv k pozemkom dotlmutým 
stavbou bez súhlasu ich majitera, sprdvcu, neprimerane neobmedzovať  prdva a právom 
chrinené zdujmy fičastrifkov stavebného konania. 

15. Po ukončeni stavby je stavebnflc povinný pozemky doticnuté stavbou uviesť  do p6vodného stavu a 
pripadné vzniknuté škody uhradiť  vlastnikom resp. užívaterom podra všeobecných predpisov o 
ndhrade škody. 

16. Povolend stavba podlieha kolauddcii. 

K stavbe sa súhlasne vyjadrili dotknuté orginy: 

- OR Hasičského a záchranného zboru v Čadci 

Podmienky a stanoviskd dotknutých orgdnov boli akceptovand a sú zapracovand do podmienok pre 
uskutočnenie stavby vo výroku rozhodnutia. 

Rozhodnutie o mimietkach fgastnflcov konania 

- v priebehu konania neboli zo strany účastnikov konania vznesene žiadne nárnietky ani 
pripomienky 
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Upozornenie: 

Stavebné povolenie straca podra § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnenfm stavby 
nezačne do 2 rokov odo &la nadobudnutia právoplatnosti. 

So stavbou nesmie byt' začate, pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona 6. 
71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v znenf neskoršich predpisov). 

Odôvodnenie: 

Dlia 14.08.2018 podal stavebnil „vlastnici bytov a nebyt. priestorov v bytovom dome sill). Č. 2124" 
v zastúpeni Okresné stavebné bytové družstvo Čadca, Gočárova 252, 022 47 Čadca žiadosť  o vydanie 
stavebného povolenia na stavbu „Bytový dom č. 2124 - vybudovanie osobných výťahov" na pozemku 
register "C" pare. č. 1228 v katastrálnom územf Čadca. Uvedeným dňom bolo začate stavebné 
konanie. 

Stavebný úrad oznámil dfia 28.08.2018 začatie stavebného konania v§etkým známym účastnfkom 
konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podra ustanoveni § 61 ods. 2 
stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakorko pomery 
staveniska mu boli dobre známe a žiadosť  poskytovala dostatočný podklad pre riadne a sporahlivé 
posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň  stanovil lehotu 7 drif odo dňa doručenia tohto oznámenia, 
v ktorej môžu fičastníci konania uplatniť  svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a 
organizácie svoje stanoviská. 

Stavebný úrad zároveň  upozornil fičastrulcov konania a dotknute orgány, že si svoje pripadne námietky 
alebo pripomienky k povorovanej stavbe môžu uplatniť  na tunaj§om stavebnom úrade najneskôr 
v určenej lehote, inak sa na ne nebude prihliadať. 
Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konani preskiimal predloženú žiadosť  z hradfsk uvedených 
v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastnikmi konania a s dotluiutými orgánmi a organizáciami 
a zistil, že jej realizáciou alebo užívanim nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, 
predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. 

Stanoviská oznámili: 

- 	OR Hasičského a záchranneho zboru v Čadci 

Stavebný úrad zaistil vzdjomný súlad predložených stanovisk dotknutých orgánov a organizácii 
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastnikov a správcov pre 
napojenie do sietf technick6ho vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto 
rozhodnutia. 

tčastnici konania: 

- 	vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome slap. č. 2124, Ing. Emil Šustek 

Námietky účastnikov neboli v konani uplatnene. 

Projektova dokumenticia stavby spiňa v§eobecné technicke požiadavky na výstavbu a podmienky 
územného rozhodnutia o umiestneni predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania 
nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol 
tak, ako je uvedene vo výroku tohto rozhodnutia. 
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Poučenie o odvolani: 

Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konani možno podať  
odvolanie v lehote 15 drif odo diía 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 preskumaterné &adorn po vyčerpanf riadnych opravných prostriedkov. 

Ing. Milan G RA 
primátor mesta 

Poplatok: 

Správny poplatok podra zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v men' neskoršich predpisov 
položky 60 pfsm. c ods. 2 vo v 'yške 100.00 E bol zaplatený. 

- 	overená projektová dolcumentácia 

Toto rozhodnutie musi byt' vyvesenč  na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledný dcň  
vyvesenia je dňom doručenia. 

Vyvesené dria: 

MESTO ČADCII 

Zvesenč  dfia: 	  

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvese a zvesenie rozhodnutia. 

Dorn& sa: 

frdastnici konania 
1. vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome sfip. č. 2124 - doručuje sa verejnou 
vyhláškou podra § 69 stavebnčho zákona 
2. Lug. Emil gustek, Dolná Rosinská súp. Č. 150, 013 22 Rosina /projektant/ 

Dotknutč  orgány 
3. Okresné riaditerstvo Hasičskčho a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku súp. Č. 4, 022 01 Čadca 

Na cvedomie 
4. Okresné stavebnč  bytovč  družstvo Čadca, Gočdrova súp. Č. 252, 022 47 Čadca 

Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971 	Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca 	E-mail: sektretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIt: 2020552974 Č. 4.: 7224-322/0200 	 Internet: wvvw.mestocadca.sk  
Adresa: Mestsky arad Čadca, Niunestie slobody 30, PSt: 022 01 
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