MES TO CADCA
Ndmestie slobody 30, 022 01 Čadca

Č. j.: VD/1900/2018/Ja

V tadci dňa 22.05.2018

STAVEBNÉ POVOLENIE
Mesto Čadca, ako stavebný firad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o fizemnom plánovani a
stavebnom poriadku (stavebný zdkon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zdkon"), v
stavebnom konani preslaknal podra § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktord dňa
28.03.2018 podal
AGES s.r.o., SNP 181, 023 02 Krásno nad Kysucou
(d'alej len "stavebnik"), a na záldade tohto preslalmania vydáva podra § 66 stavebného zákona
stavebné povolenie
na stavbu
Bytovy dom 6. 754 - stavebne típravy nebytovýrch priestorov na 2 bytové jednotky
(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 528/5 v katastrálnom územi Čadca.
Stavba obsahuje:
stavebné Apravy spočivajú vo vytvoreni nových dverných otvorov rozmerov 900 x 2020mm, resp.
600 x 2020mm v nosnej stene hr. 300mm a zmene dispozície nenosnými deliacimi priečkami
podra predloženej projektovej dokumentácie
pôvodný nebytový priestor Č. 5 na 5. poschodi (označ. podra LV č. 11847) bude navrhovanými
stavebnými fipravami zmenený na 2 bytové jednotky:
byt 6.15 - Ažitková plocha : 33,59 m2
byt Č. 16 - úžitková plocha : 41,68 m2
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konani, ktorú
vypracoval Ing. Peter tasnocha, Čierne 739, 023 13 Čierne a ktorá je prilohou tohto rozhodnutia,
pripadné zmeny nesmú byt' vykonané bez predchádzajdceho povolenia stavebného dradu.
2. Pri uskutočŕiovanf stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajfice 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 stavenisku.
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3. Pri uskutočňovaní musia byf dodržané prfslušné ustanovenia vyhlášky 6. 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 prfslušné tecimické nonny.
4. Stavba bude ukončená najneskôr do 2 rokov odo &la nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
5. Na stavbu budil použité stavebné výrobky, ktoré spiňajd podmienky osobitných predpisov.
6. Stavebnik je povinný oznámiť stavebnému dradu termin začatia stavby.
7. Stavba bude uskutočliovaná dodávatersky. Stavebnik je povinný nahlásiť stavebnému iiradu
zhotovitera stavby najneskôr pred začatfm stavby. Za odborné vedenie uskutočňovania stavby
bude zodpovedný zhotoviter.
8. Dodržať podmienky správcu bytového domu, OSBD Čadca, uvedené vo vyjadreni Č. 947/2018 zo
dňa 21.05.2018:
- Práce budd vykonand na vlastné na1dady investora, spoločnosti Ages s.r.o.. Upozorňujeme, že
práce je potrebné vykonať s odbornou starostlivosťou tak, aby nedošlo k poškodeniu spoločných
zariadeni a priestorov bytového domu. V pripade, ak investor preukázaterne poškodi svojou
činnosťou spoločné zariadenia a priestory bytového domu, je povinný tieto škody opraviť na svoje
náldady.
- Práce v bytovom dome bude možné vykonávať počas pracovných dni v čase od 8:00 - 18:00 hod.
Likvidáciu stavebného odpadu je nutné zabezpečiť samostatným odvozom na sldádku. Stavebný
odpad sa nesmie ukladať do kontajnerov určených pre domový komunálny odpad.
- Oboznámiť domového dôverrula o výkone prác a dodržiavať domový poriadok.
- V súčinnosti so správcom zabezpečiť samostatné odberné miesta pre odber elelctrickej energie.
- V sačinnosti so správcom zabezpečie meranie spotreby tepla na vykurovacich telesách
osadených v nových bytových jednotkách a to prostrednictvom rozderovačov vykurovacich
náldadov.
- Po ukončeni kolaudácie stavby požadujeme podpis nových Zmlúv o výkone správy pre novo
vybudované bytové jednotky
- Na viditerné miesto v bytovom dome vyvesiť stavebné povolenie od stavebného
9. Stavba bude uskutočnená dodávatersky:

Rozhodnutie o nimietkach tičastnikov konania:
-

v priebehu stavebného konania neboli zo strany fičastnikov konania vznesené žiadne námietky ani
pripomienky.

Upozornenie:
Stavebné povolenie stráca podra § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnenim stavby
nezačne do 2 rokov odo dŕia nadobudnutia právoplatnosti.
So stavbou nesmie byt' začaté, pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v zneni neskoršich predpisov).
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Odiivodnenie:
Dim 28.03.2018 podal stavebnik AGES s.r.o., so sidlom SNP 181, 023 02 Krásno nad Kysucou
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Bytový dom Č. 754 - stavebné úpravy nebytových
priestorov na 2 bytovd jednotky" na pozemku register "C" pare. Č. 528/5 v katastrálnom Azemf Čadca.
Uvedeným (Mom bolo začaté stavebné konanie.
Stavebný Arad oznámil dfia 10.04.2018 začatie stavebného konania vgetkým znitmym Ačastnikom
konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný Arad podra ustanovenf § 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. Zároveli stanovil lehotu 7 dni odo dŕia doručenia tohto oznámenia,
v ktorej môžu účastnici konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a
organizácie svoje stanoviská.
Zároveii stavebný Arad upozomil Ačastnikov konania a dotknuté orgány, že si svoje pripadn6 námietky
alebo pripomienky k povorovanej stavbe mesžu uplatniť na tunajgom stavebnom tirade v určenej
lehote, inak na ne nebude prihliadať.
Stavebný Arad v uskutočnenom správnom konani preskumal predloženú žiadosť z hradisk uvedených
v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s fičastnikmi konania a s doticnutými orgánmi a organizáciami
a zistil, že jej realizáciou alebo uživanim nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom,
predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.
ĹIčastnici konania:
-

AGES s.r.o., Ing. Peter Časnocha, vlastnici bytov a nebyt. priestorov v bytovom dome slip. č. 754

Námietky Ačastnikov neboli v konani uplatnené.
Projektova. dokumentácia stavby spĺiia vgeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky
fizemného rozhodnutia o umiestneni predmetnej stavby. Stavebný Arad v priebehu stavebného konania
nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný &ad preto rozhodol
tak, ako je uvedené vo výrolcu tohto rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní:
Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani možno podať
odvolanie v lehote 15 dni odo diía jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský Arad v Cadci,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. V zmysle § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom znerd je
toto rozhodnutie preskAmaterné súdom po vyčerpanf riadnych opravných prostriedkov.

primátor mesta
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Poplatok:
Sprivny poplatok podra zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znenf neskorgfch predpisov
polcay 60 pfsm. c ods. 2 vo výgke 100.00 E bol zaplatený.
Priloha:
-

overená projektová dokumentácia

Toto rozhodnutie musí bye vyvesené na tíradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledný deň
vyvesenia je dňom dongenia.
Vyvesene dria:
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutia.

Dorn& sa:
Očastnici konania
1.AGES s.r.o., SNP súp. Č. 181, 023 02 Krásno nad Kysucou
2. Ing. Peter Časnocha, Cierne slap. 6.• 739, 023 13 Čierne
3. vlastnici bytov a nebytdvých priestorov v bytovom dome MI). č. 754- doručuje sa verejnou
vyhliškou podra § 69 stavebn6ho zákona
Na vedomie
4. Okresné stavebné bytové družstvo Čadca, Gočárova sfip. č. 252, 022 47 Čadca

Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971 Bankové spojenie: VĹJB, a.s., Ndca
DIt: 2020552974
Č. ii.: 7224-322/0200
Fax: 041/4302218
022 01
Adresa: Mestslcy frad Čadca, Namestie slobody 30,

E-mail: selcretariat@mestocadca.sk
Internet: www.mestocadca.sk

