
MES TO Č ADCA 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca 

Č. j.: VD/302/2018/Ja 	 V Čadci dňa 06.03.2018 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o ňzemnom plánovani a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), v 
stavebnom konani preskilmal podra § 62 stavebného zákona žiadosf o stavebné povolenie, ktorň. dŕia 
09.01.2018 podali 

vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome slip. 6. 2481 

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

stavebné povolenie 

na stavbu 

Bytový dom Č. 2481 - stavebné fipravy 
(Obnova bytového domu 6. 2481 Čadca ul. Podjavorinskej) 

(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" parc. Č. 1677 v katastrálnom ňzemi Čadca. 

Stavba obsahuje: 

Objekt bytového domu sa nachádza v Čadci, na ulici E. Podjavorinskej. Jestvujňci objekt je riešený 
ako vežový, samostatne stojaci, s 1 schodiskovou sekciou. Bytový dom má 6 nadzetnnych podlaži. 
Na 1.NP až 6.NP sa nachádza spolu 54 bytových a nebytových priestorov. 

Projektova dolonnentácia rieši dodatočné zateplenie obvodového plášťa bytového domu 
kontalctným zateprovacim systémom z izolačných dosiek z MW hr. 160 mm. Sokel bytového 
domu bude zateplený izolačnými doskami na báze XPS hr. 160 mm (požiarne pásy z MW 
hr. 160 mm širky 200 mm). Strop nad 1.NP bude zateplený minerálnou vinou hr. 100 mm. 

Stavebné ňpravy spočivajú vo výmene časti okien spoločných priestorov, oprave okapového 
chodnika, realizácii nového bleskozvodu a výmene povrchových ňprav podia spoločných 
priestorov. 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konani, ktorň  
vypracoval Gold project s.r.o., Ing. Vladimir Golis, Olcruina 689/5, 022 04 a ktorá je prilohou 
tohto rozhodnutia, priPadné zmeny nesmú bye vykonané bez predchádzajaceho povolenia 
stavebného ňradu. 
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2. Pri uslcutočŕiovani stavby je nutné dodržiavať  predpisy týkajfice sa bezpečnosti prdce a technických 
zariadeni, najmä vyhligky Č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prázach s nind siivisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činnosti a dbať  na ochranu zdravia a osôb 
na stavenisku. 

3. Pri stavbe build dodržané ustanovenia vyhlišky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujd podrobnosti 
o vgeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkich 
na stavby užívand osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientdcie, ktoré upravujd 
poliadavky na uskutočnenie stavieb a prislugné technické normy. 

4. Počas výstavby bucú dodržiavand všeobecné technické požiadavky na uskutočriovanie stavieb 
v zmysle § 48 stavebného zákona. 

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

6. Stavba bude ukončená najnesk6r do 2 rokov odo dim nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 

7. Na stavbu buck' použité stavebni výrobky, ktoré spitiajú podmienky osobitných predpisov. 

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

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

10. Stavebnik je povinný podra § 43i ods. 3 pism. c) stavebného zákona označiť  stavenisko 
s uvedenim potrebných fidajov o stavbe a ilčastrulcoch výstavby. 

11 Stavba bude uskutočtiovand dodávatersky. Stavebrdk je povinný nahlásiť  stavebnému tiradu 
zhotovitera stavby najneskôr pred začatim stavby. Za odborni vedenie uskutočAovania stavby 
bude zodpovedať  zhotoviter stavby. 

12. Dodržať  podmienky Olcresného úradu tadca - odboru starostlivosti o životné prostredie: 
podra § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu je právnickd, alebo fyzickd osoba-
podnikater, pre ktord sa tieto prdce v konečnom gtádiu vykonávajd. P6vodca odpadu zodpovedd za 
nakladanie s odpadmi pora tohto zákona a pini si povinnosti podra § 14 zákona o odpadoch. 
P6vodca odpadu právnickd osoba resp. fyzickd osoba- podnikater má mať  od prislugného orgánu 
štitnej správy odpadoviho hospodárstva salas podra § 97 ods. 1 pism. g) zákona o odpadoch na 
zhromažd'ovanie odpadov a sdhlas podra § 97 ods. 1 pism. f) zákona na naldadanie s nebezpečným 
odpadom. Ak p6vodca odpadu lizatvori zmluvu so stavebnou firmou (držiterom), v takomto 
prfpade p6vodca takéhoto odpadu potrebuje salas od prislugného orgánu štátnej sprdvy 
odpadového hospodárstva podra § 97 ods. 1 pism. g) zákona na zhromažd'ovanie odpadov a drliter 
odpadu potrebuje salas podra § 97 ods. 1 pism. f) zákona o odpadoch na naldadanie 
s nebezpečnými odpadmi. 
odpad bude zhromažd'ovaný talc, aby nenarugoval estetický raz krajiny a podra potreby zabezpeči 
jeho okamžité zhodnotenie alebo znegkodnenie 
nevyužiterné odpady budd znegkodnené sldádkovaním na sldddke, ktord má udelený salas na 
prevádzkovanie v zmysle § 7 ods. 1 pfsm. a/ zákona o odpadoch, prip. integrovand povolenie 
v zmysle zákona Č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v zneni neskoršich predpisov 
investor lcu kolaudácii stavby zabezpeči doklady od predchddzajficeho držitera odpadov o sp6sobe 
naidadania s odpadmi počas realizácie stavby a tieto predloži ku kolaudačnému konaniu 
vzhradom k tomu, že v zimnom obdobi nie je moŽné zistiť  hniezdenie vtdctva, či využívanie 
alcrytov netopierov je potrebné opätovne požiadať  odborne sp6sobilú osobu o opakovani 
posúclenie stavby z hradiska pritomnosti chránených druhov vtákov a netopierov v obdobi od 
15. aprila do 15. augusta 
v pripade potvrdenia výskytu chrdnených druhov vtákov a netopierov stavebné price nevykonávať  
v hniezdnom obdobi druhov: beloritka domovd, dážd'ovnik obyčajný a lastovička obyčajná, t.j. 
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v termine od 15. aprila do 15. augusta 
v pripade, že bude potvrdený výskyt chránených druhov živočichov, realizovať  kompenzačné 
opatrenia (t,j. umiestnenie hniezdnych a arytových búdok) ndsledne navrhnuté odbome 
spôsobilou osobou 
v saasnosti sa na budove nenachádzajú hniezda operencov, pred samotnými prácami je potrebné 
osloviť  ŠOP SR SCHKO Kysuce za účelom opatovnej obhliadky budovy, alebo stavebné práce 
nevykonávať  v hniezdnom obdobf druhov: beloritka domová, dažd'ovtilk obyčajný a lastovička 
obyčajná, t.j. v tern-tine od 15. aprfla do 15. augusta 
ak počas realizácie stavebných prác na predmetnom bytovom dome zisti pritomnosť  chránen 'ych 
živočichov, realizátor stavby bude o tomto zisteni bezodkladne informovať  odbornú organizáciu 
SOP SR SCHKO Kysuce a zabezpečf, aby nedošlo k ohrozeniu a usmrteniu chránených druhov 
živočfchov 
na prfpadný odchyt chránených živočfchov z objektu a akúkorvek manipulácia s nimi je potrebná 
výnimka (§ 40 zákona) z prfslušných zákazov uvedených v zdkone ktorú uderuje prfslušný orgán 
ochrany prirody (MŽP SR) 

13. Stavebrul je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prác na objektoch udržiavať  v čistote 
miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistiť  po každom znečisteni. 

14. Nakorko ide o práce na objekte, v okolf ktorého je pomeme verký pohyb osôb, stavebru'k je 
povinný objekt zabezpečiť  tak, aby nedošlo k ohrozeniu ich života, zdravia a bezpečnosti. 

15. Stavebrulovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác slúžiť  iba 
pozemky, ktoré sú v jeho vlastnictve. V pripade potreby zásahu do verejných pl6ch v súvislosti s 
výstavbou objektu je stavebnik povinný pred realizáciou vyžiadať  Si atlas MsÚ v Čadci, referát 
dopravy. 

16. Stavebnými prácami nezasahovať  do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom dotknutým 
stavbou bez súhlasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzovať  práva a právom 
chránené záujmy účastnikov stavebného konania. 

17. Po ukončenf stavby je stavebnik povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť  do p6vodného stavu a 
prfpadné vzniknuté škody uhradiť  vlastnikom resp. užívaterom podra všeobecných predpisov o 
náhrade škody. 

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

19. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

K stavbe sa salasne vyjadrili dotknuté orgány: 

- 	OR Hasičskeho a záchratiného zboru v tadci, Okresný úrad tadca - odbor starostlivosti o životné 
prostredie; Regiondlny úrad verejneto zdravotrUctva 

Podmienky a stanoviská dotknutých orgánov boli akceptované a sú zapracované do podmienok pre 
uskutočnenie stavby vo výroku rozhodnutia. 

Rozhodnutie o námietkach fičastnniov konania 

- 	v priebehu konania neboli zo strany tičastmlov konania vmesené žiadne namietky ani 
pripomienky 
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Upozornenie: 

Stavebné povolenie stráca podra § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnenim stavby 
nezačne do 2 rokov odo diia nadobudnutia právoplatnosti. 

So stavbou nesmie byť  začatd, pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v men' neskoršich predpisov). 

Odtwodnenie:  

Dim 09.01.2018 podal stavebtul „vlastnici bytov a nebyt. priestorov v bytovom dome súp. 6. 2481" 
žiadosť  o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Bytový dom Č. 2481 - stavebné úpravy (Obnova 
bytovdho domu č. 2481 Čadca ul. Podjavorinskej)" na pozemku register "C" parc. 6. 1677 v 
katastrálnom úzetni Čadca. Uvedeným Mom bolo začaté stavebné konanie. 

Pretože žiadosť  nebola úpiná a neboli doložené všetky podklady potrebné pre riadne posúdenie 
pripustnosti stavby, stavebnik bol dŕia 15.01.2018 vyzvaný na dopinenie žiadosti. Zároveri 
bolo stavebné konanie z tohto dôvodu prerušené. žiadosť  bola dopinená dim 25.01.2018. 

Stavebný úrad omámil dim 29.01.2018 začatie stavebného konania všetkým znátnym účastnikom 
konania a dotIcnutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podra ustanoveni § 61 ods. 2 
stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakorko pomery 
staveniska mu boh dobre máme a žiadosť  poskytovala dostatočný podklad pre riadne a sporahlivé 
posúdenie navrhovanej stavby. Zároveri stanovil lehotu 7 dnf odo &la doručenia tohto oznámenia, 
v ktorej môžu účastnici konania uplatniť  svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a 
organizácie svoje stanoviská. 

Stavebný úrad zárovefi upozornil účastmlov konania a dotknuté orgány, že si svoje pripadné námietky 
alebo pripomienky k povorovanej stavbe môžu uplatnif na tunajšom stavebnom úrade .najneskôr 
v určenej lehote, inak sa na ne nebude prihliadať. 
Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konanf preskúmal predloženú žiadosť  z hradisk uvedených 
v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastnikmi konania a s dotknutýtni orgámni a organizáciami 
a zistil, že jej realizaciou alebo uživanim nie sú ohrozené záujmy cbrinend stavebným zákonom, 
predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. 

Stanoviská oznámili: 

- 	OR Hasičského a záchranneho zboru v Čadci, Okresný úrad Čadca - odbor starostlivosti o životné 
prostredie; Regionálny úrad verejného zdravotnictva 

Stavebný úrad zaistil vzájomný salad predložených stanovisk dotknutých orgánov a organizácii 
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil phienie požiadaviek vlastnikov a sprivcov pre 
napojenie do sieti technického vybavenia a ich stanoviská a poliadavky zahrnul do podmienok tohto 
rozhodnutia. 

Očastnici konania: 

- 	vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. Č. 2481, Ing. Vladimir Golis 

Námietky účastnikov neboli v konani uplatnené. 

Projektová dolcumentácia stavby spĺiia všeobecné technické požiadavIcy na výstavbu a podmienky 
úzeinného rozhodnutia o umiestneni predmetnej stavby. Stavebný &ad v priebehu stavebného konania 
nezistil dôvody, Ictoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol 
tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 



Zvesené dria: 	  
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Pečiatka a podpis orgánu, Ictorý potvrdzuje vyveseine zvesenie rozhodnutia. 
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Poučenie o odvolani: 

Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konani možno podat' 
odvolanie v lehote 15 dni odo dňa jeho doručenia na Mesto Čadca /a.dresa: Mestský drad v Čadci, 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. V zmysle § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom znení je 
toto rozhodnutie preslaimaterné sítdom po vyčerpani riadnych opravných prostriedkov. 

11, E 

.1" 

'P.  4 

Ing. Mila V  URA 
primňtor mesta 

Poplatok: 

Sprdvny poplatok podra zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskorgich predpisov 
položky 60 pism. c ods. 2 vo výgke 100.00 E bol zaplatený. 

Pnloha: 

- 	overená projektová dokumentácia 

Toto rozhodnutie mud byr vyvesenč  na ňradnej tabuli mesta na dobu 15 dig, posledný deň  
vyvesenia je dňom doručenia. 

Doruči sa: 

tčastnici konania 
1. vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome silp. 6. 2481 — doručuje sa verejnou 
vyhligkou podra § 69 stavebného zákona 
2. Ing. Vladimir Golis, Olcružná súp. Č. 689/5, 022 01 Čadca /projektant/ 

Dotknuté orgány 
3. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku súp. Č. 4, 022 01 Čadca 
4. Olcresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. Č. 91, 022 01 Čadca 
5. Regionálny ftrad verejného zdravotnictva, Palárikova súp. Č. 1156, 022 01 Čadca 

Na vedomie 
6. Byty Čadca s.r.o., Májová súp. Č. 1107, 022 01 Čadca 
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