
M E s o 'ti

C D c AAT
č. j.: VDI1862/2014/Ja

v ./

v Cadci dňa 11.08.2014

, ; .~',.-~..,~... . •..- .

STAVEBNE POVOLENIE

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršíchpredpisov (d'alej len "stavebný zákon"),
v spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal pÔdl'ri.§ 37'a 62 stavebného zákona žiadosť o
stavebné povolenie, ktorú dňa 24.03.2014 podal

Ján Halaš, Svrčinovec 167, 023 12

(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

Chata

(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" parc. Č. 1240Tf2'v katastrálnom území Čadca.

Stavba obsahuje:

Projektová dokumentácia rieši výstavbu chaty na pozemku parc.č. CKN 12407/2 v k.ú. Čadca.
Navrhovaná chata bude podpivničená, s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím.
Spodná stavba bude murovaná z betónových tvárnic, vrchná stavby bude riešená ako zubová
drevostavba. Stavba bude zastrešená sedlovou strechou. Hlavný vstup do objektu bude zo severnej
strany. Stavba nebude napojená na rozvody inžinierskych sietí.

Úžitková plocha: 95,57 mi

Objektová skladba povol'ovanej stavby:

SO 01- chata

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C'' parc. Č. 12407/2 v katastrálnom území čad
ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie a tvorí
prílohu tohto rozhodnutia.
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2. Polohové a výškové pomery:

stavba bude pôdorysných rozmerov 6,70 x 7,80 m a bude umiestnená:

2,08 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 12407/1
2,10 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 13460/14

porovnávacia rovina: ± 0,000 = úroveň podlahy LNP

výška hrebeňa strechy: + 7,000 m od ± 0,000

úroveň upraveného terénu: -0,350 m až -2,300 m od ± 0,000

3. Napojenie stavby na inžinierske siete:
.~.,.

stavba nebude napojená na rozvody inžinierskychsietí" ..······ ~-
,;'.. '.

4. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú
vypracoval BAU-SERVICE s.r.o., Slovenských dobrovoľníkov 1431,02201 Čadca a ktorá je
prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho
povolenia stavebného úradu.

5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy.týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení, predovšetkým vyhlášky Č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických
zariadení pri stavebných prácach a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

6. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhlášky Č. 53212002 Ziz.; 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, ktoré upravujú
požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy.

7. Počas výstavby budú dodržané všeobecné technické požiadavky týkajúce na uskutočňovanie
stavieb v zmysle § 48 stavebného zákona

8. Dažďové vody zo stavby budú likvidované na pozemku stavebníka tak, aby nespôsobovali škody
na susedných pozemkoch a nehnuteľnostiach.

9. Stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.

10. Na stavbu budú použité stavebné výrobky, ktoré splňajú podmienky osobitných predpisov.

ll. Podľa § 75 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 § 75 ods. 2 stavebného zákona
stavebník.

12. Stavebník je povinný podľa § 43i ods. 3 písm. c) stavebného zákona označiť stavenisko
s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.

13. 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.

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

15. Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne. Stavebný dozor bude vykonávať Roman Mitka,
Komenského 135/18, Čadca a bude zodpovedať za odborné vedenie uskutočňovania stavby.

16. Stavebník je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prác na objekte udržiavať v čistote
miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistiť po každom znečistení. V prípade
ich poškodenia stavebnými strojmi je povinný tieto na vlastné náklady a okamžite uviesť do
pôvodného technického stavu.
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17. 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 a miestnej
komunikácie v súvislosti so stavebnými prácami na predmetnej stavbe je stavebník povinný pred
realizáciou vyžiadať si súhlas MsÚ v Čadci, referát dopravy.

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

19. 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... ~ .

•.o.,,; ...•.., •...••. '

20. Povolená stavba podlieha kolaudácii.;,,;

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:

1240712 - orná pôda

Súhlasné stanovisko k pripravovanému zámeru stavby chaty'na poľnohospodárskej pôde vydal
Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, dňa 14.04.2014 č. OU-CA-PLO-2014/00582-003

K stavbe sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány:

Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor

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

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne námietky ani pripomienky

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby
nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

Umiestnenie stavby je v súlade s platným územným plánom Mesta Čadca.

Odôvodnenie:

Dňa 24.03.2014 podal stavebník Ján Halaš, Svrčinovec 167, žiadosť o vydanie stavebného povolenia
na stavbu "Chata" na pozemku parc.č. CKN 12407/2 v k.ú. Čadca. Uvedeným dňom bolo začaté
spojené územné a stavebné konanie.

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým
orgánom a organizáciám. Na prerokovanie žiadosti súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené
s miestnym zisťovaním na 23.04.2014, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených
v § 37 a 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 na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.
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Stanoviska oznámili:

Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor

Sta ebnv úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a orgamzacn
požado aných 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. Umiestnenie
stavby je v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. Stavebný úrad v priebehu
konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. o'. '0 oo • o °

'j ., ..: ••.:.., •••••••••.•

Účastníci konania:

Ján Halaš, Peter Halaš, Martina Halašová, Alena Malíková, BAU-SERVICE s.r.o., Roman Mitka,
známi a neznámi vlastníci pozemkov parc.č. CKN 14299/7, 14316/4, 14316/1 vk.ú. Čadca

Námietky účastníkov neboli v konani uplatnené.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 54 zákona Č. 71/1967 Zb. ° o správnom konaní možno podať
odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský úrad v Čadci,
Námestie slobody 30,02201 Čadca!. V zmysle § 47 ods. 4 zákona Č. 71/1967 Zb. v platnom znení je
toto rozhodnutie preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
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Toto rozhodnutie musí byt' vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní, posledný deň
vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: .d~.:.~.:...!:P.1.~... Zvesené dňa: .

Irf:l~I . v
! i~·llt·r~JjMESTO CADCA
I \ ~:":;I. '-..J../ ·61. ,---
., ' ;"' ..•' ~ .

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuj seníe a zvesenie oznámenia.
. i .~'.

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
položky 60 písm. b ods. 2 vo výške 50.00 € bol zaplatený.

Príloha:

overená projektová dokumentácia

Doručí sa:

Účastníci konania
1. Ján Halaš, Svrčinovec súp. Č. 167,023 12 Svrčinovec
2. Peter Halaš, UHluška súp. Č. 1896,02201 Čadca
3. Martina Halašová, UHluška súp. Č. 1896, 022 O 1 Čadca
4. Alena Malíková, UHluška súp. Č. 1896,02201 Čadca
5. BAU-SERVICE s.r.o., Ján Matys, Slovenských dobrovoľníkov súp. Č. 1431,02201 Čadca
6.Roman Mitka, Komenského súp. Č. 135/18,02204 Čadca, ...
7. známi a neznámi vlastníci pozemkov parc.č. CKN 1429917, 14316/4, 14316/1 v k.ú. Čadca

Dotknuté orgány
8. MsÚ Čadca, referát dopravy
9. MsÚ Čadca, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva
10. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Horná súp. Č. 2483, 022 01 Čadca
11. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. Č. 95,02201 Čadca

Tel.: 041/4332301-4 IČO: 313971 Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Fax: 041/4302218 mč: 2020552974 Č. ú.: 7224-322/0200 Internet: www.mestocadca.sk
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 Ol
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